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Ме се ци ма на ја вљи ва-
ни За кон о од ре ђи ва-
њу мак си мал ног бро-

ја за по сле них у ре пу блич кој 
ад ми ни стра ци ји усво јен је у 
Скуп шти ни 11. де цем бра про-
шле го ди не и сту пио је на 
сна гу шест да на ка сни је, али 
је Вла да Ср би је ипак од лу чи-
ла да нео п ход ну ра ци о на ли-
за ци ју сво је ад ми ни стра ци је 
од ло жи за по че так ове го-
ди не. Но, без об зи ра на ово 
од ла га ње, рок за до но ше ње 
ак та о но вој си сте ма ти за ци ји 
рад них ме ста се ни је ме њао 
и сви де ло ви др жав не упра ве 
не ко је се овај за кон од но си 
мо ра ли су да га усво је до по-
след њег да на про шле го ди не. 
Оглу ша ва ње о ову тач ку За-
ко на по вла чи нов ча ну ка зну 
од ми ли он ди на ра за ру ко во-
ди о це свих ор га на и ин сти ту-
ци је др жав не упра ве. 
Ко нач но усва ја ње За ко на 

пре ки ну ло је на га ђа ња и ли-

Реч уред ни ка
ци ти ра ња бро јем за по сле них 
за чи је пла те ће и да ље би-
ти нов ца у др жав ном бу џе ту 
− реч је о мак си мал но 28.400 
рад ни ка, а кон кре тан број 
за по сле них у сва ком по је ди-
нач ном ор га ну др жав не упра-
ве, јав ној аген ци ји и ор га ни-
за ци ји за оба ве зно со ци јал но 
оси гу ра ње од ре ди ла је вла да 
на сед ни ци 24. де цем бра. У 
тре нут ку до но ше ња За ко на 
у др жав ној упра ви је би ло 
за по сле но 30.624 ли ца, што 
зна чи да про це нат нео п ход-
ног сма ње ња из но си око 7,3 
од сто.
Исто вре ме но, овај за кон ски 

акт пре ци зно од ре ђу је и број 
за по сле них на од ре ђе но вре-
ме, као и ли ца ан га жо ва них 
по уго во ру о де лу, уго во ру о 
при вре ме ним и по вре ме ним 
по сло ви ма, пре ко омла дин ске 
и сту дент ске за дру ге или по 
не ким дру гим осно ва ма, и тај 
број не мо же да пре ла зи 10 

од сто оних ко ји ра де на нео д-
ре ђе но вре ме. 
Сма ње ње др жав не ад ми ни-

стра ци је, као део ши рег про-
јек та ра ци о на ли за ци је јав ног 
сек то ра, ни је ми мо и шло ни 
Фонд ПИО, те је, по шту ју ћи 
За кон и од лу ку вла де, и на-
ша ин сти ту ци ја кра јем го ди не 
усво ји ла но ву си сте ма ти за-
ци ју за 3.133 за по сле на, што 
зна чи за 450 рад ни ка ма ње 
не го до са да. То је озби љан 
број за уста но ву пре ко ко је 
сво ја пра ва оства ру је ско ро 
4,5 ми ли о на оси гу ра ни ка и 
ко ри сни ка и ве ли ко је пи та ње 
у ко јој ме ри ће би ти мо гу ће 
по сти ћи же ље ну ефи ка сност. 
Из ве сно је је ди но да ће сви 
за по сле ни у Фон ду мо ра ти 
да се до дат но по тру де да са-
вла да ју по ве ћан обим по сла и 
на да мо се да ће, на за до вољ-
ство ко ри сни ка на ших услу га, 
у то ме и ус пе ти. 

M. Јо ва но вић
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По след њих да на у сред стви ма јав-
ног ин фор ми са ња по ја ви ли су се 
на пи си у ко ји ма се Ре пу блич ки 

фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње иден ти фи ку је као уста но ва ко ја 
пру жа от пор ре фор ми ад ми ни стра ци је 
у обла сти со ци јал ног оси гу ра ња и ко ја 
се про ти ви по јед но ста вље њу и уки да њу 
не по треб них би ро крат ских про це ду ра. У 
ве зи са тим при мед ба ма же ли мо да на-
гла си мо да је упра во став Фон да ПИО 
да ове по ступ ке тре ба по јед но ста ви ти 
и да би при ја ва на оси гу ра ње, од ја ва 
са оси гу ра ња и при ја ва про ме не у току 
оси гу ра ња (у да љем тек сту: је дин стве на 
при ја ва) за за по сле не, за са мо стал не де-
лат но сти и за по љо при вред ни ке тре ба ло 
да се пре да је на јед ном шал те ру – шал-
те ру Фон да ПИО, уз евен ту ал но уво ђе ње 
истог та квог шал те ра и у РЗ ЗО.
То је био и за јед нич ки став по стиг нут 

на не дав но одр жа ном са стан ку пред став-
ни ка свих ин сти ту ци ја за ин те ре со ва них 
за је дин стве ну при ја ву, ка да је, у при-
су ству пред став ни ка вла де и над ле жних 
ми ни стар ста ва, до го во ре но да се при-
хва ти је дин стве на при ја ва на шал те ри ма 
РФ ПИО и шал те ри ма РЗ ЗО. Је дин стве-
не при ја ве при ма ле би се, да кле, на два 
шал те ра, све до фор ми ра ња Цен трал ног 
ре ги стра као не за ви сне ин сти ту ци је ко ја 
ће на јед ном ме сту об је ди ни ти ре ле вант-
не по дат ке о оси гу ра ни ци ма, ко ри сни ци-
ма и по сло дав ци ма. У то ку је и при пре ма 
је дин стве них обра за ца нео п ход них за ре-
а ли за ци ју овог до го во ра, па за то и ни је 
ја сно шта је узрок ова квим ре ак ци ја ма, 
по што упра во Фонд ПИО има све прав не 
и тех нич ке пред у сло ве за овај по сао. 
Ка да је реч о прав ним пред у сло ви-

ма, тре ба ре ћи да они под ра зу ме ва ју и 
про ме не за кон ских про пи са, пре све га 
ва же ћег За ко на о пен зиј ском и ин ва лид-
ском оси гу ра њу, у де лу од ре да ба ко је се 
од но се на по дат ке ко ји се по слу жбе ној 
ду жно сти во де у ма тич ној еви ден ци ји РФ 
ПИО, за тим Од лу ке о је дин стве ном ко-
дек су ши фа ра за уно ше ње по да та ка у 
ма тич ну еви ден ци ју о оси гу ра ни ци ма и 
ко ри сни ци ма пра ва из пен зиј ског и ин-
ва лид ског оси гу ра ња, Од лу ке о је дин-
стве ним ме то до ло шким прин ци пи ма за 
во ђе ње ма тич не еви ден ци је о оси гу ра-
ни ци ма и ко ри сни ци ма пра ва из пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња и Од лу ке 
о обра сци ма при ја ва по да та ка за ма тич-
ну еви ден ци ју о оси гу ра ни ци ма и ко ри-
сни ци ма пра ва из пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња.

Што се тех нич ких пред у сло ва ти че, 
Фонд ПИО рас по ла же ин фор ма ци о ним 
си сте мом и ком плет ним ба за ма по да та ка 
ко ји ко ри сни ци ма омо гу ћа ва ју да у сва ком 
тре нут ку, у свих 155 ло ка ци ја ко је чи не 
ин фра струк ту ру Фон да, мо гу да при сту пе 
по да ци ма по треб ним за оства ри ва ње би-
ло ког пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња. То зна чи да би се је дин стве не 
при ја ве, ко је Фонд већ го ди на ма при ма и 
ажу ри ра у сво јој ба зи, исто вре ме но мо-
гле до ста ви ти и РЗ ЗО оног тре нут ка ка да 
се де фи ни шу би ла те рал ни до го во ри о на-
чи ну и об ли ку њи хо ве до ста ве. 
Из ре че ног се ви ди да су број ни ар-

гу мен ти ко ји иду у при лог чи ње ни ци да 
је дин стве не при ја ве тре ба да се пре да ју 
у РФ ПИО, по себ но због то га што Ре пу-
блич ки фонд ПИО има ба зу по да та ка о 
об ве зни ци ма упла те до при но са и оси-
гу ра ни ци ма, ко ја по сто ји и ажу ри ра се 

од 1970. го ди не, а за прет ход ни пе ри од 
рас по ла же мо до ка зи ма у ви ду ми кро-
фил мо ва не до ку мен та ци је (ко ја да ти ра 
од 1955. го ди не). На осно ву та кве при-
ја ве са чи ња ва ју се обра сци М-4 (При ја-
ва по да та ка за утвр ђи ва ње ста жа оси гу-
ра ња, за ра де, на кна де за ра де, од но сно 
осно ви це оси гу ра ња и ви си не упла ће ног 
до при но са за оси гу ра ни ке за по сле не) о 
ко ји ма је ди но Фонд ПИО већ има ба зе 
нео п ход не за оства ри ва ње пра ва и из-
нос при на дле жно сти из пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња. Пре да ја је дин-
стве них при ја ва на дру гим шал те ри ма и 
за ви сност РФ ПИО од об ра де та квих по-
да та ка у дру гим ин сти ту ци ја ма, би ла би 
крај ње не прак тич на и не функ ци о нал на 
при ли ком од лу чи ва ња о пра ви ма из пен-
зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, и има-
ла би за ди рект ну по сле ди цу про ду жа ва-
ње ро ко ва за од лу чи ва ње о пра ви ма. 

СТАВ

Фонд ПИО по др жа ва ре фор ме
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По ред то га, пре да ја је дин стве не при-
ја ве на шал те ри ма Фон да ПИО под ра зу-
ме ва не са мо оства ри ва ње пра ва из пен-
зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, већ и 
при ба вља ње по треб не до ку мен та ци је и 
оства ри ва ње пра ва дру гих ин сти ту ци ја, 
као што су: На ци о нал на слу жба за за по-
шља ва ње, По ре ска упра ва, РЗ ЗО, су до-
ви, ми ни стар ства, раз не вла ди не аген-
ци је, ре пу блич ке, град ске и оп штин ске 
ин спек ци је, оп штин ски ор га ни упра ве и 
цен три за со ци јал ни рад, јав на ко му нал-
на пред у зе ћа, јав на пред у зе ћа, бан ке, 
при вред ни су бјек ти, па и са ми оси гу-
ра ни ци. Пре да ја при ја ве на шал те ри ма 
РЗ ЗО има зна чај са мо при ли ком оства ри-
ва ња пра ва на здрав стве но оси гу ра ње – 
здрав стве ну књи жи цу.
Сма тра мо да би тре ба ло на гла си ти и 

чи ње ни цу да је, до 31. 12. 1996. го ди не, 
РФ ПИО пре у зи мао при ја ве на оси гу ра-
ње и од ја ве оси гу ра ни ка на на шим шал-
те ри ма, а РЗ ЗО је тек За ко ном из 2005. 
го ди не увео сво ју ма тич ну еви ден ци ју, 
ко ја је фор ми ра на из ба зе по да та ка РФ 
ПИО и ко ја, као та ква, пред ста вља са-
мо део на ше ба зе по да та ка. Да кле, Фонд 
ПИО има ком плет не по дат ке о по сло-
дав ци ма, али и о оси гу ра ни ци ма и ко-
ри сни ци ма пра ва – по дат ке о по чет ку и 
пре стан ку оси гу ра ња, за сва ки пе ри од 
оси гу ра ња, по би ло ком осно ву и за цео 
рад ни век, по чев од фор ми ра ња до пре-
стан ка ра да по сло дав ца пре ко ко га су 
би ли оси гу ра ни.
Ба зе по да та ка Фон да ПИО су у ви ше 

на вра та у про те клих не ко ли ко го ди на 
до ста вља не РЗ ЗО ра ди ус по ста вља ња 
њи хо вог ин фор ма ци о ног си сте ма, ко ји 
је, уз по моћ Фон да ПИО, да нас, за и ста 
и по стао је дан озби љан си стем ко ји има 
до вољ но тех нич ких атри бу та да за до во-
љи по тре бе сво јих ко ри сни ка. Ба зе по-
да та ка би тре ба ло да се и да нас до ста-
вља ју РЗ ЗО по Про то ко лу ко ји је пред-
ло жен од стра не Фон да пре го ди ну да на, 
а на осно ву ко јег би смо по дат ке о при-
ја ва ма ко ри сни ка пра ва про сле ђи ва ли 
РЗ ЗО елек трон ским пу тем. Тај про то кол 
би оси гу ра ни ци ма, ко ји оства ре пра во 
на пен зи ју, обез бе дио ауто мат ско сла ње 
при ја ва на здрав стве но оси гу ра ње елек-
трон ским пу тем, што би знат но скра ти-
ло по сту пак и ко ри сни ци ма омо гу ћи ло 
да ра ни је оства ре здрав стве ну за шти ту 
ко ја им је пре ко по треб на. На жа лост, 
из на ма не по зна тих раз ло га, РЗ ЗО ни 
до да нас ни је пот пи сао тај про то кол, па 
пен зи о не ри ко ји до би ју ре ше ње и да ље 
мо ра ју да од ла зе на шал те ре РЗ ЗО да би 
до би ли од го ва ра ју ће по твр де.
Из све га што је ре че но ја сно је да Фонд 

ПИО по др жа ва сва ку про ме ну ко ја би до-
ве ла до по јед но ста вље ња про це ду ра и 
сам ини ци ра и спро во ди број не ак тив но-
сти у том прав цу.                        Г. О.

На по след њој про шло го ди шњој 
сед ни ци Управ ног од бо ра Ре пу-
блич ког фон да за пен зиј ско и 

ин ва лид ско оси гу ра ње раз ма тра но је и 
усво је но не ко ли ко ва жних та ча ка ве за-
них за ак ту ел ну дру штве ну си ту а ци ју и 
ра ци о на ли за ци ју јав ног сек то ра.

УПРАВ НИ ОД БОР РФ ПИО: СВЕ ПРА ЗНИ ЈА КА СА 

Усво је на но ва
си сте ма ти за ци ја
Пла ни ран раст на пла те
до при но са од че ти ри од сто 
ни је оства рен па је за 
по след њу ис пла ту 
у де цем бру Фонд мо рао
до дат но да се за ду жи

Као што је по зна то, на кон из гла са ва-
ња За ко на о од ре ђи ва њу мак си мал ног 
бро ја за по сле них у ре пу блич кој ад ми-
ни стра ци ји и од лу ке Вла де Ср би је о 
сма ње ну рад ни ка у оним де ло ви ма др-
жав не упра ве на ко је се За кон од но си, 
Фонд ПИО ће ра ди ти са 450 за по сле них 
ма ње. У том сми слу, Управ ни од бор је 
усво јио но ву си сте ма ти за ци ју са 3.133 
за по сле на, што ће се, пре ма ре чи ма 
Сло бо да на Здрав ко ви ћа, ди рек то ра 
Фон да, због ве ли ког оби ма по сла и не-
до вољ но рад ни ка, си гур но од ра зи ти и 
на ефи ка сност ра да.

Због то га су чла но ви Управ ног од бо ра 
од лу чи ли да од вла де за тра же обра зло-
же ње за што је и пре ма ко јим кри те ри ју-
ми ма Фонд ПИО мо рао да от пу сти 12,6 
од сто за по сле них ка да је у ми ни стар-
стви ма тај про це нат не што из над се дам 
од сто.
На овој сед ни ци УО усво јен је из ве-

штај о фи нан сиј ском по сло ва њу Фон да 
за пе ри од ја ну ар–сеп тем бар 2009. го-
ди не. Ка ко је том при ли ком ре као Иван 
Ми мић, фи нан сиј ски ди рек тор Фон да, 
због до дат ног па да на пла те до при но са 
(уме сто пла ни ра них че ти ри, за бе ле жен 
је раст од са мо 2,8 од сто), за по след њу 
де цем бар ску ис пла ту пен зи ја Фонд ПИО 
је мо рао до дат но да се за ду жи са не што 
ви ше од три ми ли јар де ди на ра. Уко ли ко 

се за сле де ћу го ди ну не обез бе ди ре дов-
ни ја на пла та до при но са, мо гло би да бу-
де ве ли ких про бле ма са ис пла том пен зи-
ја, по го то во што ће број ко ри сни ка би ти 
по ве ћан у од но су на ову го ди ну.
Не бој ша Ата нац ко вић, члан Управ ног 

од бо ра ПИО, ис та као је да је не до пу сти-
во да По ре ска упра ва го ди на ма „гле да 
кроз пр сте” фир ма ма ко је не упла ћу ју 
до при но се, а за тим др жа ва из бу џе та 
по ве зу је рад ни стаж за по сле ни ма да би 
мо гли да оду у за слу же ну пен зи ју или да 
оства ре не ко дру го пра во. 

В. Ана ста си је вић
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актуелно

Ве ли ки број
ко ри сни ка пен зи ја 
по но во се при ја вио, 
ма да су у ба ње ишли 
прет ход них го ди на

Ре пу блич ки фонд ПИО је 
лањ ске го ди не из дво-
јио 261.235.000 ди на ра 

за опо ра вак пен зи о не ра у РХ 
цен три ма и ба ња ма Ср би је. 
Од то га, пред ви ђе но је да се 
са 241,535 ми ли о на ди на ра 
фи нан си ра ре ха би ли та ци ја 
ко ри сни ка пен зи ја из ка те го-
ри је за по сле них, за пен зи о не-
ре из ка те го ри је са мо стал них 
де лат но сти за исту на ме ну из-
дво је но је 18,5 ми ли о на, а за 
по љо при вред не пен зи о не ре 
одо бре но је 1,35 ми ли о на ди-
на ра. У ба ње су упу ћи ва ни у 
скла ду са од ред ба ма Пра вил-
ни ка о дру штве ном стан дар ду 
ко ри сни ка пен зи ја Ре пу блич-
ког фон да ПИО (и из ме на ма 
и до пу на ма Пра вил ни ка од 
апри ла 2009. го ди не). Ка ко 
је овим ак том од ре ђе но да 
се у фи ли ја ла ма Фон да ПИО 
оба вља бо до ва ње на осно ву 
да тих кри те ри ју ма и пра ве 
спи ско ви ко ри сни ка пен зи ја 

ко ји ма је одо брен бес пла тан 
опо ра вак у ба ња ма, из дво је-
ни но вац рас по ре ђен је фи-
ли ја ла ма Фон да у сра зме ри 
са бро јем пен зи о не ра ко је 
„по кри ва ју” на те ре ну. 
За ин те ре со ва ни пен зи о-

не ри, ко ји су ис пу ња ва ли 
усло ве, при ја вљи ва ли су се у 
оп штин ским ор га ни за ци ја ма 
пен зи о не ра, пре ма ме сту пре-
би ва ли шта, с тим да члан ство 
у овим ор га ни за ци ја ма ни је 
би ло услов за ко ри шће ње ре-
ха би ли та ци је. 
У од но су на уку пан број 

одо бре них ко ри сни ка пен зи ја 
у Ре пу блич ком фон ду за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра-
ње, По кра јин ском фон ду ПИО 
при па ло је 26,6 од сто сред ста-
ва за ову на ме ну. У Вој во ди-
ни се у 2009. го ди ни при ја ви-
ло за ко ри шће ње бес плат ног 
оправ ка у ба ња ма и РХ цен-
три ма Ср би је пре ко Фон да 
ПИО 7.602 ко ри сни ка из свих 
ка те го ри ја пен зи о не ра. Од тог 
бро ја усло ве је, пре ма Пра-
вил ни ку, ис пу нио 5.741 пен зи-
о нер, а 1.861 ни је за до во љио 
про пи са не кри те ри ју ме.
На кон из вр ше ног бо до ва-

ња и окон ча не про це ду ре, на 
де се то днев ни бо ра вак у ба ње 
и РХ цен тре по зва но је упо ла 
ма ње пен зи о не ра од оних ко ји 

су ис пу ни ли пред ви ђе не усло-
ве, тач ни је 2.897 ко ри сни ка. 
Од тог бро ја 315 је од у ста-

ло, а уме сто њих 213 ста ри на 
се не на да но об ре ло у ба ња ма 
као њи хо ва за ме на. До кра ја 
прет ход не го ди не укуп но је 
2.607 пен зи о не ра из Вој во ди-
не ис ко ри сти ло овај до би так 
од Фон да ПИО. Вој во ђан ски 
пен зи о не ри су на од мор и 
опо ра вак кре ну ли у ју ну, ка да 
их је у ба ње оти шло 398, док 
је у сеп тем бру и ок то бру ово 
пра во ис ко ри сти ло већ ви ше 
од 500 љу ди тре ћег до ба.

Нај ви ше их је ишло у Ка-
њи жу – 783, Ју на ко вић – 557, 
Тер мал Врд ник 561, Спе ци јал-
ну бол ни цу за ре ха би ли та ци ју 
у Ива њи ци 315... 
Оп шти ути сак свих ко ји су 

ко ри сти ли да ти бе не фит је сте 

да је рад ко ми си ја за ода бир 
и упу ћи ва ње пен зи о не ра на 
опо ра вак, као и це ло куп не 
слу жбе Фон да ПИО био ве о ма 
до бар, а и при го во ра – ко ји су 
ре ше ни у скла ду с Пра вил ни-
ком, би ло је вр ло ма ло. 
Ста ти сти ка го во ри да су 

ово га пу та, у од но су на ра ни-
је го ди не, аде кват ни је би ли 
за сту пље ни, и у ба ње сла ти, 
ста ро сни пен зи о не ри. Сра-
зме ра је би ла на њи хо вој 
стра ни: у ба ње је оти шло око 
50 од сто ста ро сних пен зи о не-
ра и по 25 од сто ин ва лид ских 
и по ро дич них пен зи о не ра. 
Ме ђу тим „под ба ци ли” су ко-
ри сни ци пен зи ја из ка те го ри-
је са мо стал них де лат но сти.
О то ме Зо ра Кан ка раш, са-

вет ник у Ди рек ци ји По кра јин-
ског фон да, ка же:

– За до вољ на сам са рад њом 
са пен зи о нер ским ор га ни за-
ци ја ма јер је сав по сао оба-
вљен у за да тим ро ко ви ма. 
При ме ћу јем да је ове го ди не 
би ло и до ста од у ста ја ња, али 
из не на ђе ње су пен зи о не ри из 
ка те го ри је са мо стал них де-
лат но сти ко ји су се при ја ви ли 
у не до вољ ном бро ју у од но су 
на сред ства ко ја су за њи хов 
опо ра вак пред ви ђе на. Ку ри о-
зи тет је и да се ско ро 1.000 
љу ди ко ји су ово пра во ис-
ко ри сти ли прет ход них го ди-

на по но во при ја ви ло, што је 
ре ги стро ва но кроз пре ци зне 
еви ден ци је Фон да ПИО. На-
рав но, они ни су мо гли оти ћи 
у ба ње и 2009. го ди не – об ја-
сни ла је Зо ра Кан ка раш. 

Ми ро слав Мек те ро вић 

ВОЈ ВО ЂАН СКИ ПЕН ЗИ О НЕ РИ СЕ ОПОРАВЉАЛИ О ТРО ШКУ ФОН ДА ПИО

Ви ше кан ди да та не го ме ста

Зора 
Канкараш
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између два броја

Уско ро на црт за ко на о ПИО Оп ти ми стич ке 
прог но зе
Пре ма не дав ној из ја ви ми ни стра еко-

но ми је Мла ђа на Дин ки ћа, прог но зе по-
ка зу ју да би у пр вој по ло ви ни ове го ди-
не мо гло до ћи до од мр за ва ња пен зи ја 
и пла та у јав ном сек то ру. Уко ли ко при-
вред ни раст бу де ви ши од пла ни ра них 
1,5 од сто бру то до ма ћег про из во да, ко-
ли ко је про јек то ва но бу џе том за 2010, 
мо же да се раз ми шља о по ве ћа њу пла-
та и пен зи ја, из ја вио је пре ми јер Вла де 
Ср би је Мир ко Цвет ко вић, о че му би, на-
рав но, прет ход но мо рао да се по стиг не 
до го вор са ММФ-ом.  

Од фе бру а ра
кон кур си
за при прав ни ке 
Пре ма на ја ви Ми ни стар ства еко но ми-

је и ре ги о нал ног раз во ја, пр ви кон кур си 
за за по шља ва ње при прав ни ка уз по моћ 
др жа ве кре ћу од фе бру а ра, а за ак тив-
не ме ре за по шља ва ња из бу џе та ће би ти 
из дво је но 3,7 ми ли јар ди ди на ра. 
Те на ја ве по твр дио је и ми ни стар Мла-

ђан Дин кић из ја вом да ће др жа ва у 2010. 
го ди ни фи нан сиј ски по мо ћи за по шља ва-
ње 16.000 при прав ни ка.
При прав ни ци ће у пр ва три ме се ца 

има ти оба ве зу да во лон ти ра ју и за то 
вре ме ће од др жа ве ме сеч но до би ја ти 
по 10.000 ди на ра. На кон тог ро ка, по-
сло да вац ће из вр ши ти из бор ме ђу во-
лон те ри ма, и са они ма ко је ода бе ре 
пот пи са ће уго вор о за по шља ва њу на 
две го ди не. 
У пр вој го ди ни при ма ли би за ра ду од 

18.000 до 20.000 ди на ра, ко ја би се ис-
пла ћи ва ла из др жав не ка се, с тим што 
би по сло да вац пла ћао по рез на пла те, а 
ње го ва оба ве за би би ла да при прав ни ка 
за др жи и на ред не го ди не. У дру гој го ди-
ни, по сло да вац би им ис пла ћи вао за ра-
де и упла ћи вао по ре зе и до при но се.

Су до ви ће ра ди ти 
у две сме не 
Ка ко је на ја ви ла срп ска ми ни стар ка 

прав де Сне жа на Ма ло вић, су до ви у Ср-
би ји ће ове године ра ди ти у две сме не. 
Пре ма ње ним ре чи ма, гра ђа ни ће све 
по сло ве на шал те ри ма мо ћи да оба вља-
ју до 20 ча со ва што да је на ду да ће се 
убр за ти суд ски про це си, и да стран ке у 
спо ру мо гу да оче ку ју бр же ре ша ва ње 
пред ме та од ко јих не ки „че ка ју” и ви ше 
го ди на да до ђу на су диј ски сто.

Бес плат но уз чек и лич ну кар ту
Од но ве го ди не сви пен зи о ни са ни Бе о гра ђа ни ста ри ји од 65 го ди на мо гу бес плат но 

да се во зе град ским пре во зом, са мо тре ба да код се бе има ју лич ну кар ту и по след њи 
пен зиј ски чек. Ово пра ви ло ће ва жи ти за кључ но са 31. мар том. Ина че, ле ги ти ма ци је 
за по вла шће ну во жњу ће мо ћи да се из ва де од 2. фе бру а ра, ка да ће се тач но зна ти 
шта је од до ку ме на та по треб но и ко ли ка је це на по вла сти це, ка жу у Град ском са о-
бра ћај ном пред у зе ћу Бе о град.

На еви ден ци ји На ци о нал не слу жбе за 
за по шља ва ње кра јем де цем бра 2009. го-
ди не би ло је 730.372 ли ца ко ја су тра жи-
ла по сао, од ко јих су ве ћи ну чи ни ле же-
не – 52,87 про це на та, или 386.125. Нај-
ви ша сто па не за по сле но сти за бе ле же на 
је у Но вом Па за ру (53,1 од сто), а за тим 
сле де Ло зни ца са 39,3 од сто, Ле ско-
вац (38,3), Ја го ди на (34,3), Кра гу је вац 
(33,5). На су прот њи ма, ме ђу гра до ви ма 
са нај ни жом сто пом не за по сле но сти на 
пр вом ме сту је Бе о град (13,2 од сто), иза 
ње га је Ва ље во (16,5), на тре ћем ме сту 
је По жа ре вац са сто пом од 17,5 од сто, 
по том Ужи це (17,9), Но ви Сад (18 од сто) 
и дру ги гра до ви.

План ре фор ме пен зиј ског си сте ма тре-
ба ло би да бу де за вр шен до кра ја фе бру-
а ра ка да би се у до го во ру са ММФ-ом та 
ре ше ња и пред ста ви ла. 
Ре фор ма пен зиј ског си сте ма је дан је 

од нај ва жни јих сег ме на та ре фор ми ко-
је оче ку ју Ср би ју у овој го ди ни, ре као 
је ми ни стар за рад и со ци јал ну по ли-
ти ку Ра сим Ља јић. Но ва ре ше ња ће се 

тра жи ти у ве зи са ускла ђи ва њем ра ста 
пен зи ја, бе не фи ци ра ним рад ним ста-
жом и од ла сци ма у пре вре ме ну пен зи ју. 
Ва жно је по сти ћи кон сен зус са со ци јал-
ним парт не ри ма и свим за ин те ре со ва-
ним дру штве ним ак те ри ма. Пре ма ре-
чи ма ми ни стра за рад, тра жи се си стем 
ко ји је еко ном ски одр жив и со ци јал но 
оправ дан. 

Нај ма ње не за по сле них у Бе о гра ду
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Пла ви кар тон – „ви за” за рад у ЕУ 

Још 52 на ци о нал не пен зи је
За вр хун ски до при нос на ци о нал ној кул ту ри Вла да Ср би је је од лу чи ла да на гра ди 

још 52 умет ни ка по себ ним при зна њем, од но сно та ко зва ним на ци о нал ним пен зи ја ма. 
То под ра зу ме ва до жи вот на до дат на при ма ња од 50.000 ди на ра, не за ви сна од ре дов-
них. Из ме ђу оста лих, на ци о нал не пен зи је при ма ће глу ми ца Не да Ар не рић, кла ри-
не ти ста Бо жи дар – Бо ки Ми ло ше вић, књи жев ни кри ти чар Фе ликс Па шић, сли кар ка 
Би ља на Ви ли мон, ком по зи тор Кор не ли је Ко вач, књи жев ник Пе ро Зу бац...

Ску пљи жи вот
у но вем бру
Це не на ма ло ро бе и услу га у Ср би ји у 

де цем бру 2009. го ди не у про се ку су би-
ле ви ше за 0,1 од сто у од но су на прет-
ход ни ме сец.
У де цем бру 2009. го ди не у од но су на 

исти ме сец 2008. це не на ма ло по ве ћа не 
су за 10,4 од сто. Це не на ма ло у 2009. го-
ди ни у про се ку су по ве ћа не за 10,1 од сто 
у од но су на про сек прет ход не го ди не. 
Тро шко ви жи во та у Ср би ји у де цем бру 

2009. го ди не у од но су на но вем бар у про-
се ку су би ли ни жи за 0,1 од сто; у од но су 
на исти ме сец 2008. го ди не, по ве ћа ни су 
за 6,6 од сто. Тро шко ви жи во та у 2009. го-
ди ни у про се ку су по ве ћа ни за 8,6 од сто у 
од но су на про сек прет ход не го ди не.

Чек из Под го ри це
Де цем бар ске пен зи је за цр но гор ске ко-

ри сни ке ко ји жи ве у Ср би ји по че ле су да 
при сти жу од 28. де цем бра. За 1.765 пен-
зи о не ра из Цр не Го ре на ра чун Ко мер-
ци јал не бан ке упла ће но је 362.079 евра, 
или не што ви ше од 205 евра у про се ку.

Ис пла та пен зи ја
Ис пла та пр вог де ла де цем бар ског че-

ка пен зи о не ри ма из ка те го ри је за по сле-
них по че ла је 9. ја ну а ра.
Бив шим по љо при вред ни ци ма други 

део за децембар исплаћује се од 4. 
јануара, а пен зи о ни са ним вој ним ли ци-
ма од 6. ја ну а ра.

Стоп пен зи ја ма 
за по сла ни ке
По сле бур них ре ак ци ја јав но сти на 

вест да ће по сла ни ци у пен зи ју са 55 го-
ди на жи во та, 15 го ди на рад ног ста жа и 
три ман да та у пар ла мен ту, врх вла да ју-
ће ко а ли ци ји на ло жио је ше фо ви ма по-
сла нич ких гру па да се у На цр ту за ко на о 
Скуп шти ни бри шу од ред бе о пен зи ја ма 
по сла ни ка. 
На црт за ко на пи са ла је рад на гру па 

Скуп шти не ко ју чи не пред став ни ци свих 
пар ла мен тар них стра на ка, а пред по сла-
ни ци ма би тре ба ло да се на ђе кра јем ја-
ну а ра.

Оче ку ју ћи да ће 
по сле уки да ња ви за 
ви ше хи ља да гра ђа-
на из Ср би је по сао 
и пла те по тра жи ти 
у зе мља ма Европ ске 
уни је, као што је би-
ло са Ру му ни јом и Бу-
гар ском ка да су ушле 
у за јед ни цу европ-
ских зе ма ља, у ЕУ 
је од не дав но уве ден 
но ви пла ви кар тон. 
На ме ра је да се овом 
„је дин стве ном европ-
ском рад ном ви зом”, 
ка ко на зи ва ју пла ви 
кар тон, ре гу ли ше тр-
жи ште рад не сна ге и 
при ву ку ква ли фи ко-
ва ни рад ни ци. Пла ви 
кар тон ва жи за све 
зе мље ЕУ осим за Ве-
ли ку Бри та ни ју, Ир-
ску и Дан ску, а ње гов 
вла сник мо же за се бе 
и по ро ди цу да оства-
ри со ци јал на пра ва и 
по моћ до че ти ри го-
ди не. 

Пензија из БиХ
На ра чун Ко мер ци јал не бан ке 8. ја ну а-

ра упла ће не су де цем бар ске пен зи је ко-
ри сни ци ма ко ји жи ве у Ср би ји а рад ни 
век су, де лом или у це ло сти, од ра ди ли 
у Фе де ра ци ји БиХ. За 8.881 пен зи о не ра 
упла ће но је укуп но 933.811 евра, та ко 
да про се чан чек из но си око 105 евра.
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интервју

ЗО РАН СУ ТА РА, ДИ РЕК ТОР СЕК ТО РА ИН ФОР МА ЦИ О НИХ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА У РФ ПИО

Го ди на ино ва ци ја
Пра те ћи ре гу ла тор ну 

ре фор му и стра те ги ју 
Вла де Ср би је за уво-

ђе ње елек трон ске упра ве, 
Ре пу блич ки фонд за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
ре фор ми ше ин фор ма ци о ни 
си стем кроз низ про је ка та. 
Раз во јем е-упра ве ства ра ју се 
ефи ка сни је, тран спа рент ни је 
и од го вор ни је јав не слу жбе 
ко је пру жа ју услу ге при ла-
го ђе не по тре ба ма гра ђа на и 
при вре де, на ра ци о на лан и 
еко но ми чан на чин, за хва љу-
ју ћи при ме ни но вих ин фор-
ма ци о них и ко му ни ка ци о них 
тех но ло ги ја. О ак ту ел ним 
про ме на ма у Фон ду раз го ва-
ра ли смо са Зо ра ном Су та-
ром, ди рек то ром Сек то ра ин-
фор ма ци о них тех но ло ги ја. 

– Нај бит ни ји про је кат ко ји 
се спро во ди у овом тре нут-
ку је про је кат ПА РИП (Про-
је кат кон со ли да ци је на пла те 
и ре фор ме пен зиј ске ад ми-
ни стра ци је у Ср би ји) ко ји 
Фон ду омо гу ћа ва да ко ри сти 
сред ства Свет ске бан ке за 
уна пре ђе ње ин фор ма ци о-
ног си сте ма. У то ку је из бор 
кон сул тант ске ку ће, ко ја ће 
до по чет ка мар та за по че ти 
ана ли зу по сто је ћег ста ња по-
слов них про це са и ин фор ма-
ци о ног си сте ма Фон да ра ди 
при пре ме пред ло га бу ду ћег 
ин фор ма ци о ног си сте ма. За-
по сле ни у Фон ду ће, на рав но, 
ак тив но уче ство ва ти у том 
по слу, да би кон сул тан ти ма 
по мо гли да упо зна ју си стем 
и да би их усме ри ли у прав-
цу у ком сма тра мо да би би ло 
до бро да се ре фор ма у Фон-
ду кре ће: ка са вре ме ни јем, 
мо дер ни јем ин фор ма ци о ном 
си сте му. Ми смо већ за по че-
ли из ме не ин фор ма ци о ног 
си сте ма на осно ву Стра те-
шког пла на ко ји је де фи ни-
сан у окви ру про јек та ПА РИП. 
Овај план пред ви ђа им пле-
мен та ци ју но вог ин фор ма-
ци о ног си сте ма, у не ко ли ко 
фа за, од но сно уна пре ђе ње 
по сто је ћег у са вре ме ни ји и 

ефи ка сни ји си стем. Ин фор ма-
ци о ни си стем Фон да је дан је 
од пр вих ин фор ма ци о них си-
сте ма у зе мљи. Он се раз ви ја 
од се дам де се тих го ди на и са-
др жи нај све о бу хват ни ју ба зу 
по да та ка оси гу ра ни ка, по да-
та ка ве за них за оства ри ва ње 
пра ва из ПИО, као и по да та ка 
ве за них за упла ту до при но са 
и стаж оси гу ра ни ка. Овај си-
стем већ са да ис пу ња ва оче-
ки ва ња гра ђа на. Про те клих 
ме се ци је не ким ор га ни за ци-
о ним по бољ ша њи ма про це са 
ра да учи ње но да се по сту пак 
до но ше ња ре ше ња скра ти – 
ка же на по чет ку раз го во ра 
Зо ран Су та ра. 
Да ли је мо гу ће, у окви-

ру тех но ло шких мо гућ но-
сти по сто је ћег си сте ма, 
пра ти ти по слов не про це-
се ко ји се ме ња ју и уна-
пре ђу ју? 

– На рав но да је мо гу ће. Чи-
ни мо на по ре да се осми сли 
на бав ка но вих сер ве ра и ли-
цен ци за ре ла ци о не ба зе по-
да та ка. Основ ни циљ је да се 
два тех но ло шки раз дво је на 
ин фор ма ци о на си сте ма, си-
стем По кра јин ског фон да у 
Но вом Са ду и си стем ко ји се 

на ла зи у Ди рек ци ји Фон да у 
Бе о гра ду, об је ди не у је дан је-
дин ствен си стем. То би знат-
но олак ша ло и убр за ло спро-
во ђе ње пра ва из ПИО, од но-
сно до но ше ње ре ше ња, као и 
раз ме ну по да та ка са дру гим 
ин сти ту ци ја ма. 
По чет ком ок то бра про шле 

го ди не по че ли смо про цес 

уна пре ђе ња ко му ни ка ци о не 
ин фра струк ту ре из ме ђу фи-
ли ја ла и Ди рек ци је Фон да. 
По сто је ће ко му ни ка ци је ко је 
су би ле ба зи ра не на та ко зва-
ним ди ги тал ним из најм ље ним 
ли ни ја ма са ма лом бр зи ном 
про то ка уна пре ди ли смо та-
ко да су све на ше фи ли ја ле, 
укљу чу ју ћи и фи ли ја ле По-
кра јин ског фон да, пре шле 
на са вре ме ни ји сер вис, са 
про то ком по да та ка од 2МБ/с. 

Ис по ста ве су до са да ко ри-
сти ле dial-up сер вис ко ји је 
ло шег ква ли те та, а са да су 
пре шле на та ко зва ни ADSL 
си стем. Мо ра мо да на гла си мо 
да Фонд има укуп но 150 ло ка-
ци ја ши ром Ср би је и ово је за 
нас зна ча јан успех, ко ји смо 
по сти гли за са мо два и по ме-
се ца!

Ка ко ће ове про ме не 
ути ца ти на ефи ка сност за-
по сле них у Фон ду и ка ква 
по бољ ша ња мо гу оче ки-
ва ти оси гу ра ни ци и ко ри-
сни ци пра ва из ПИО?

– Овим уна пре ђе њем омо-
гу ћа ва мо бр жи пре нос по да-
та ка. То кон крет но зна чи да 
се по да ци бр же про сле ђу ју 
од фи ли ја ла ка Ди рек ци ји у 
цен трал ну ба зу. Та ко ђе, ка да 
се ме ња ју рад не апли ка ци-

Зоран Сутара

Ком па ти бил ност
Апли ка ци је ко је ко ри сте на ши за по сле ни су про гра-
ми ра не на ко бол про грам ском је зи ку, а ба зе су ин декс 
се квен ци јал не. Ко бол је про грам ски је зик ко ји ни је 
за ста рео и ко ји се да нас, у ве ли кој ме ри, ко ри сти у 
Евро пи и Аме ри ци. Раз лог за што смо се опре де ли ли 
за пре ла зак на ре ла ци о не ба зе је сте да би смо би ли 
ком па ти бил ни ји са дру гим ин сти ту ци ја ма и са мим тим 
опе ра тив ни ји. 
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је, оне се ме ња ју у Ди рек ци-
ји у Бе о гра ду и мо ра ју да се 
ди стри бу и ра ју фи ли ја ла ма. 
Да кле, сер вис из ме не про-
гра ма/апли ка ци ја, ко ји мо ра-
ју да пра те про ме не за ко на и 
про це ду ра, би ће ефи ка сни ји. 
Пру жа се још јед на мо гућ ност 
ко је до са да ни је би ло – да 
ске ни ра на до ку мен та ци ја, 
као што је, на при мер, рад-
на књи жи ца или дру ги до ку-
мент нео п хо дан за ре ша ва ње 
пред ме та у по ступ ку, мо же да 
се пре гле да кроз на шу мре жу, 
а да се фи зич ки не до ста вља 
сва кој фи ли ја ли. 
Осим овог убр за ња 

основ них про це са ра да, 
ко ји за ко ри сни ке пред-
ста вља ју кра ће че ка ње на 
ре ше ње, да ли уна пре ђе-
ње си сте ма до но си и еко-
ном ску уште ду?

– Са мим тим што пре ла зи-
мо са из најм ље них ди ги тал-
них ли ни ја, ми ће мо у стар ту 
уште де ти ми ни мум по ла ми-
ли о на ди на ра ме сеч но. Из Те-
ле ко ма до би ја мо ли стинг свих 
те ле фон ских ли ни ја и во до ва 
ко је ко ри сти мо за раз го во ре и 
тран сфер по да та ка, и у то ку 
је ана ли за ис ко ри шће но сти 
ових ли ни ја. Ре ви зи јом свих 
прет пла та на да мо се да ће мо 
и с те стра не ума њи ти те ле-
фон ске ра чу не. То су не ки од 
ефе ка та уна пре ђе ња мре жне 
ин фра струк ту ре. 
Да ли је уна пре ђе ње 

ко му ни ка ци о не ин фра-
струк ту ре пут ка ин тер-
ном елек трон ском по сло-
ва њу?

– Циљ нам је да уна пре ди-
мо елек трон ско по сло ва ње 
уну тар Фон да та ко да сва ки 
за по сле ни до би је елек трон-
ску адре су, пa не ће би ти по-
треб но да се пу ту је и да се 
на пла ћу ју днев ни це, већ је 
до вољ но да се сед не за ра-
чу нар и да се та ко оба ви не-
ка кон сул та ци ја, ко ле ги јум, 
или да се про сле де упут ства. 
Опре ма, да кле, већ по сто ји, 
по диг нут је ни во те ле ко му-
ни ка ци је и већ су ура ђе на 
ин тер на те сти ра ња, та ко да 
уско ро мо же мо оче ки ва ти да 
ово по ста не ствар ност. 
По се бан део уна пре ђе ња 

елек трон ског по сло ва ња у 
Фон ду је и уво ђе ње елек трон-
ске пи сар ни це. Елек трон ска 

пи сар ни ца је са мо део си сте-
ма упра вља ња до ку мен ти ма 
ко ји под ра зу ме ва да се сви 
до ку мен ти ди ги та ли зу ју и да 
бу ду ди ги тал но пот пи са ни. 
Упо тре ба елек трон ских до-
ку ме на та убр за ће по сло ва ње 
Фон да и сва до ку мен та ци ја 
пи са на на па пи ру тре ба да 
бу де ди ги та ли зо ва на. 
Ви сте и пред став ник 

Фон да у ти му за уна пре-
ђе ње елек трон ског по сло-
ва ња ко ји је офор ми ло 
Ми ни стар ство за др жав ну 
упра ву и ло кал ну са мо у-
пра ву. Тај про је кат је по-
кре нут 2008. го ди не. До-
кле се сти гло? 

– До са да је, по сред ством 
Аме рич ке при вред не ко мо-
ре, одр жан скуп у Бе о гра ду 
ко ме су при су ство ва ли пред-
став ни ци свих ре ле вант них 
др жав них ин сти ту ци ја: По ре-
ска упра ва, РЗ ЗО, НСЗ, АПР, 
МУП. Циљ је да се на ни воу 
др жа ве осми сли је дин стве на, 

стан дар ди зо ва на елек трон ска 
упра ва (е-go vern ment), ко ја 
ће олак ша ти раз ме ну по да та-
ка из ме ђу ин сти ту ци ја. То ће 
гра ђа ни ма омо гу ћи ти да сво је 
зах те ве пре ма ин сти ту ци ја ма 
до ста вља ју пу тем ин тер не та и 
лак ше ре а ли зу ју. Ра ди се и на 
про јек ти ма раз ме не по да та ка 
и елек трон ске пи сар ни це на 
ни воу свих др жав них ор га на. 
У на ред них не ко ли ко го ди-

на све др жав не ин сти ту ци је 
тре ба ло би да уло же екс тра 
на по ре да би ме ђу соб ним 
до го во ри ма осми сли ле бо љу 
ко му ни ка ци ју и раз ме ну по-
да та ка. То би знат но убр за ло 
про це ду ре и скра ти ло ше та-
ње гра ђа на од шал те ра до 
шал те ра.
Је дан од ва жних про је ка та, 

ко ји је та ко ђе ре зул тат про-
јек та ПА РИП, је сте и про је кат 
Цен трал ног ре ги стра.
За што је ва жно уво ђе ње 

је дин стве не ба зе по да та-
ка, од но сно Цен трал ног 

ре ги стра, о ко ме се то ли-
ко го во ри?

– Цен трал ни ре ги стар би 
тре ба ло да обез бе ди цен тра-
ли зо ва не по дат ке при ја ва и 
од ја ва оси гу ра ња за по сле-
них. Да кле, Цен трал ни ре ги-
стар би тре ба ло да омо гу ћи 
увид у при ја ве и од ја ве оси-
гу ра ња за ПИО и здрав ство, 
као и при ја ве НСЗ, за тим тре-
ба да омо гу ћи увид у упла те 
до при но са, те да на тај на чин 
гра ђа ни мо гу о све му да се 
ин фор ми шу на јед ном ме сту. 
Цен трал ни ре ги стар би тре-
ба ло да бу де је дан од глав них 
сер ви са за по сле ни ма ко ји ће 
им омо гу ћи ти да пу тем ин тер-
не та до би ју ове по дат ке.
Да ли то зна чи да ће са-

рад ња из ме ђу ин сти ту ци-
ја и раз ме на по да та ка би-
ти ефи ка сни ја?

– Раз ме на по да та ка са дру-
гим ин сти ту ци ја ма ни је ни шта 
но во. Фонд до би ја по дат ке од 
МУП-а, од ПТТ-а и од АПР-а. У 
то ку је и при пре ма про то ко ла 
за раз ме ну по да та ка са РЗ ЗО, 
да би смо, пре све га, олак-
ша ли по сту пак при ја ве на 
здрав стве но оси гу ра ње но вих 
ко ри сни ка би ло ког пра ва из 
ПИО. До ста вља ње тих по да-
та ка о но вим ко ри сни ци ма је 
на ша оба ве за и овај про то-
кол би тре ба ло да де фи ни ше 
елек трон ску раз ме ну тих по-
да та ка. Чим по да ци о ко ри-
сни ку до ђу у ба зу за ис пла ту 
пен зи ја, би ће два пу та у ме-
се цу, око 10. и 25, ди рект но 
про сле ђи ва ни у РЗ ЗО.
Не за хвал но је го во ри ти 

о ро ко ви ма, али с об зи ром 
на то да је Фонд укљу чен 
у ре а ли за ци ју ових про је-
ка та, ка да је ре ал но оче-
ки ва ти да се оства ре све 
ове про ме не?

– Ми слим да је то тех нич ки 
мо гу ће већ сре ди ном ове го ди-
не. По треб но је уло жи ти до ста 
на по ра, и осми сли ти ме ђу соб-
не од но се из ме ђу свих ин сти-
ту ци ја. Мо ра мо да се до го во-
ри мо и де фи ни ше мо са рад њу, 
а он да ће и про је кат Цен трал-
ног ре ги стра би ти лак ше ре а-
ли зо ва ти. Мо је лич но ви ђе ње 
је да пре сре ди не ове го ди не 
не ће би ти мо гу ће уочи ти не ке 
ви дљи ве про ме не.

Алек сан дра
Стан ков-Ми ја то вић
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актуелно

За кон о мир ном ре ша ва-
њу рад них спо ро ва ко ји 
се при ме њу је од 2004. 

го ди не, и ко ји утвр ђу је на чин 
и по сту пак ре гу ли са ња ин-
ди ви ду ал них и ко лек тив них 
спо ро ва с ци љем да се до ђе 
до ком про ми сног ре ше ња из-
ме ђу стра на у спо ру и да се 
из бег ну ду го трај ни суд ски по-
ступ ци ко ји су, уз то, и ску пи 
– не дав но је пре тр пео од ре-
ђе не из ме не. Ка ко је об ја снио 
пред ла гач, из ме на ма тре ба 
да се от кло не уоче не мањ ка-
во сти За ко на, да се Аген ци ји 
за мир но ре ша ва ње спо ро ва 
омо гу ћи да бу де ефи ка сни ја и 
да се по ве ћа обим ње не над-
ле жно сти. Ме ђу ви ше из ме на 
За ко на, јед на од нај ва жни јих 
ти че се ре гу ли са ња рад них 
спо ро ва. 

– По ва же ћем За ко ну, рад-
ни спор мо гли су да по кре ну 
са мо пот пи сни ци ко лек тив-
них уго во ра, што су нај че-
шће би ли ре пре зен та тив ни 
син ди ка ти – об ја шња ва Де јан 
Ко стић, ди рек тор Ре пу блич ке 
аген ци је за мир но ре ша ва ње 
спо ро ва. 
У про те кле две го ди не, ка-

да је би ло мно го штрај ко ва, 
штрај кач ки од бор ни је мо гао, 
по за ко ну, да по кре не спор и 

тра жи ан га жо ва ње Аген ци је, 
а то ни су мо гли ни син ди ка-
ти ко ји ни су ре пре зен та тив-
ни, као ни гру пе рад ни ка или 
не ко ко их пред ста вља. Са да, 
на ста вља наш са го вор ник, по-
ред ре пре зен та тив них, рад ни 
спор мо гу да по кре ну и дру-
ги син ди ка ти, гру пе рад ни ка, 
али и са ми рад ни ци уко ли ко 
сма тра ју да им је ус кра ће но 
не ко од ко лек тив них или ин-
ди ви ду ал них пра ва.
По Ко сти ће вим ре чи ма, зна-

чај но је и то што се про ши ру ју 
вр сте рад них спо ро ва ко је мо-
гу би ти пред мет ан га жо ва ња 
Аген ци је. Ка ко је об ја снио, ва-
же ћи за кон пред ви ђа мо гућ-
ност да пред мет спо ра мо гу 
би ти са мо ко лек тив ни уго во-
ри ко ји ма се ре гу ли шу од но си 
из ме ђу рад ни ка, од но сно син-
ди ка та и по сло да ва ца, а не и 
дру ги ак ти. По но во ме, осим 
ко лек тив ног уго во ра, и дру ги 
ак ти мо гу би ти пред мет спо ра. 

Што се ти че ин ди ви ду ал них 
спо ро ва, они су и да ље нај че-
шће по во дом от ка за, уго во ра 
о ра ду, уго ва ра ња ми ни мал не 

за ра де, али је из ме на ма за-
ко на утвр ђе но да мо гу би ти и 
по во дом на кна де за ис хра ну 
то ком ра да, на кна де за тро-
шко ве пре во за, ис пла те ју би-
лар них на гра да, ис пла те ре-
гре са за го ди шњи од мор итд. 
И, ко нач но, не ма ли зна чај 

има и из ме на ко ја се од но-

си на пот пи си ва ње по себ них 
усло ва за из бор ар би та ра, да 
би се обез бе ди ла ве ћа прав на 
за шти та уче сни ка у по ступ ку, 
ка же Де јан Ко стић.
Пре ма не ким ин фор ма ци-

ја ма, на ста вља наш са го вор-
ник, у Ср би ји тре нут но про те-
сту је око 35.000 за по сле них, 
због че га се ства ра сли ка да 
има мо мно го ко лек тив них 
спо ро ва. Ме ђу тим, то ни је 
тач но јер ни су у пи та њу рад-
ни спо ро ви, где би Аген ци ја 
мо гла да де лу је, већ се ра ди 
о зах те ви ма ко ји се од но се 
на ис пла ту за о ста лих за ра да 
и не у пла ће них до при но са, а 
то не спа да у до мен рад ног 
пра ва.

– Мо гу да ка жем да је за 
про те кле че ти ри и по го ди-
не оства рен „сто по стот ни 
учи нак” Аген ци је за мирно 

решавање спорова, јер су 
сви спо ро ви ре ше ни мир-
ним пу тем, ни су на ста вље ни 
у суд ском по ступ ку, а то је 
ре зул тат ко ји ни је оства ри-
ла ни јед на слич на аген ци је у 
окру же њу, у су сед ним зе мља-
ма – на гла ша ва Ко стић.
Ми лан ка Иван ча јић

ЗНА ЧАЈ НЕ ИЗ МЕ НЕ У ЗА КО НУ О МИР НОМ РЕ ША ВА ЊУ РАД НИХ СПО РО ВА 

И рад ни к покреће поступак
Рад ни спор ће мо ћи 
да по кре ну и са ми 
рад ни ци, а по ред
ко лек тив ног уго во ра 
пред мет спо ре ња
мо гу би ти и дру ги 
ак ти ко ји ре гу ли шу 
на док на де за пре воз, 
ре грес, ју би лар не
на гра де...

Кра ће и
бес плат но 
По сту пак ко ји во ди Аген-
ци ја је бес пла тан за стран-
ке и тра је знат но кра ће 
не го суд ски по сту пак.

Успешно решени спо ро ви
Аген ци ја је осно ва на од лу ком Вла де Ре пу бли ке Ср би-
је и до сад је успе шно ре ши ла 3.600 ин ди ви ду ал них и 
44 ко лек тив на спо ра, по пут оних у ЈАТ-у, Аеро дро му 
„Ни ко ла Те сла, Ин сти ту ту за тран сфу зи ју кр ви, чи ме 
је из бег нут штрајк или суд ски про цес. Нај ви ше ин ди-
ви ду ал них спо ро ва је би ло у Бе о гра ду и Вој во ди ни, 
за хва љу ју ћи то ме, ка ко ка же ди рек тор Аген ци је, што 
у та мо шњим пред у зе ћи ма по сто је ја ки син ди ка ти ко ји 
су упо зна ти са ра дом Ре пу блич ке аген ци је за мир но 
ре ша ва ње рад них спо ро ва и ко ји упу ћу ју рад ни ке да 
са ра ђу ју са Аген ци јом.  

Дан без штрај ка 
– до бит
За нас је ре ше ње сва ког 
спо ра до бит, јер спре ча-
ва мо штрај ко ве и про-
те сте ко ји, за сва ки дан 
не ра да, при лич но ко шта ју 
фир му или др жа ву, по-
себ но ка да се ра ди о јав-
ним пред у зе ћи ма, ка же 
Де јан Ко стић.

Дејан Костић
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иза шалтера

Ко ри сни ци та ко зва не де ли мич не ин-
ва лид ске пен зи је че сто се рас пи ту-
ју да ли гу бе или за др жа ва ју ово 

пра во ако поч ну да упла ћу ју до при но се 
по чла ну 15 За ко на до сти ца ња усло ва 
на пу ну пен зи ју. С тим у ве зи тре ба нај-
пре под се ти ти да је од ред бом чла на 226 
За ко на о ПИО про пи са но да се ко ри сни-
ку де ли мич не пен зи је ко ји по ста не оси-
гу ра ник у скла ду са за ко ном об у ста вља 
ис пла та пен зи је за вре ме оси гу ра ња.
То зна чи да се не за по сле но ли це ко је 

за поч не са мо стал но упла ћи ва ње до при-
но са по чла ну 15 ти ме за пра во укљу чу-
је у оба ве зно оси гу ра ње, сти че свој ство 
оси гу ра ни ка, па му се за то, у скла ду са 
од ред бом чла на 226, об у ста вља да ља 
ис пла та де ли мич не пен зи је. Оно што ве-
ћи ну по себ но ин те ре су је је сте да ли на-
кон пре стан ка оси гу ра ња по том осно ву 
(по чла ну 15) ин ва лид ра да мо же под не-
ти зах тев да му се по но во ус по ста ви пра-
во на де ли мич ну пен зи ју ко ју је ра ни је 
при мао као ин ва лид ра да.
Од го вор на ово пи та ње про из и ла зи из 

од ред бе чла на 225 по ко јој ин ва лид ра-
да мо же да стек не пра во на „по ла пен-
зи је” је ди но ако је оси гу ра ње пре ста ло 
не за ви сно од ње го ве во ље и кри ви це. 
С об зи ром на то да се пре ста нак свој-
ства оси гу ра ни ка по осно ву са мо стал-
ног упла ћи ва ња до при но са по чла ну 15 
утвр ђу је во љом за ин те ре со ва ног ли ца, 
по зах те ву ко ји је под не ло, пра во на де-
ли мич ну пен зи ју не мо же се об но ви ти на 
овај на чин. 
Че сто по ста вља но пи та ње – на ко ји 

на чин то пре ки ну то пра во мо же да се 
об но ви, ука зу је на сло же ност про бле-
ма ти ке ка да су у пи та њу за те че ни ко ри-
сни ци пра ва, али и на чи ње ни цу да су 
услед не до стат ка од го ва ра ју ћег по сла 

при ну ђе ни да тра же из лаз у до бро вољ-
ном оси гу ра њу, по не кад по це ну гу бит-
ка пра ва на по ло ви ну пен зи је. Има оних 
ко ји се за та кву жр тву опре де љу ју, а то 
се де ша ва он да ка да не ком не до ста је 
не ко ли ко ме се ци ста жа ко ји пред ста вља 
услов за пен зи ју. У том слу ча ју ко ри сни-
ци де ли мич не пен зи је мо гу под не ти зах-
тев за упла ту до при но са по чла ну 15 до 
да ту ма ко ји им обез бе ђу је пра во на пу ну 
пен зи ју, с тим што им, на рав но, за вре ме 
тра ја ња оси гу ра ња по чла ну 15 не мо же 
те ћи ис пла та де ли мич не пен зи је.
Исто та ко, вр ло ак ту ел но пи та ње је 

шта се де ша ва ка да при ма лац де ли мич-
не пен зи је на ђе по сао, па по но во оста не 
без по сла: да ли ће у слу ча ју по нов ног 
рас ки да рад ног од но са мо ћи да об но ви 
пра во на по ло ви ну пен зи је? Од го вор за-
ви си опет од чи ње ни це да ли је пре ста-
нак но вог рад ног од но са на стао во љом 
(или кри ви цом) за по сле ног или ис кљу-
чи во во љом ње го вог по сло дав ца ко ји га 
от пу шта са по сла као тех но ло шки ви шак. 
И у та квом слу ча ју при ме њу је се од ред-
ба чла на 225. То зна чи да ће ин ва лид 
ра да по но во мо ћи да оства ри на кна ду 
у ви си ни по ло ви не сво је пен зи је са мо у 
слу ча ју да је но ви рад ни од нос рас ки нут 
не за ви сно од ње го ве во ље и кри ви це, 
од но сно да је по стао тех но ло шки ви шак. 
На рав но, ис пла та та ко утвр ђе не пен зи је 

у ви си ни од 50 од сто по за ко ну при па да 
од пре стан ка рад ног од но са. 
Ме ђу тим, ако код ко ри сни ка де ли мич-

не пен зи је до ђе до по гор ша ња ста ња, 
од но сно про ме не ин ва лид но сти, ко ри-
сник мо же да под не се зах тев за „пу ну” 
ин ва лид ску пен зи ју. То зна чи да ће уз 
зах тев за ин ва лид ску пен зи ју при ло жи ти 
обра зац 1, ко ји је ове ри ла над ле жна фи-
ли ја ла здрав ства, као и но ву ме ди цин ску 
до ку мен та ци ју (у ори ги на лу или ове ре не 
ко пи је) и иза ћи на ко ми си ју ра ди оце не 
рад не спо соб но сти. 
За то вре ме, док под но си лац зах те ва 

че ка на лаз, оце ну и ми шље ње ин ва лид-
ске ко ми си је, од но сно ре ше ње о пен зи ји, 
не пре ста је му пра во и не об у ста вља му 
се ис пла та де ли мич не пен зи је. Та ко ђе, 
пра во не пре ста је ни ако Фонд до не се 
не га тив но ре ше ње, то јест и ако не по-
сто ји гу би так рад не спо соб но сти на кна-
да у ви си ни од 50 од сто не ће се об у ста-
ви ти. Уко ли ко до ђе до пот пу ног гу бит ка 
рад не спо соб но сти, Фонд ће об у ста ви ти 
де ли мич ну и утвр ди ти пра во на пу ну ин-
ва лид ску пен зи ју у скла ду са за ко ном. 
Исто та ко, ко ри сник де ли мич не ин ва-
лид ске пен зи је мо же под не ти зах тев за 
ста ро сну пен зи ју ка да на вр ши по треб не 
го ди не жи во та ко је су за ко ном про пи са-
не као услов за ста ро сну пен зи ју.

С. Мар се нић 

Под но ше њем зах те ва за
сти ца ње свој ства оси гу ра ни ка 
по чла ну 15 или за по сле њем, 
ин ва ли ди ма ра да об у ста вља 
се та ко зва на де ли мич на 
ин ва лид ска пен зи ја 

ПРА ВО НА ПО ЛО ВИ НУ ПЕН ЗИ ЈЕ

Оси гу ра ње об у ста вља 
при ма ња
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актуелно

Очу ва ње жи вот ног стан дар да на 
истом или бар при бли жном ни воу 
по сле пен зи о ни са ња – глав ни је 

мо тив за упла ћи ва ње не ког ви да до пун-
ске пен зи је у све ту, а по след њих го ди на 
и код нас. До бро вољ ни пен зиј ски фон-
до ви, жи вот но оси гу ра ње или штед ња у 
бан ци је су на чи ни и пу те ви ко ји ма љу ди 
нај че шће кре ћу да би овај циљ и оства-
ри ли. Ипак, у на шој зе мљи би ло ко ји од 
по ме ну тих пу те ва ипак је још онај „ко-
јим се ре ђе иде”, јер са мо пе ти на за по-
сле них на не ки од ових на чи на ште ди за 
ста рост, ре кла је на не дав но одр жа ном 
фо ру му о жи вот ном оси гу ра њу и до бро-
вољ ним пен зи ја ма Ми ра Ерић-Јо вић, ви-
це гу вер нер На род не бан ке Ср би је:

– Мно го број ни су раз ло зи што су код 
нас ова кви ви до ви штед ње за ста рост 
још не до вољ но за сту пље ни, али сва ка-
ко је ни зак жи вот ни стан дард на пр вом 
ме сту. Ве ли ки ути цај има и не до вољ на 
ин фор ми са ност ста нов ни штва о овим 
вр ста ма штед ње, али и не по ве ре ње у 
фи нан сиј ски си стем зе мље. Не до вољ не 
су и по ре ске олак ши це ко је др жа ва да је 
за ове ви до ве штед ње да би мо ти ви са ла 
и по је дин це и по сло дав це да упла ћу ју за 
до пун ске пен зи је. С дру ге стра не, љу ди 
че сто из ра чу на ју да им је ка ма та на но-
вац оро чен у бан ци на го ди шњем ни воу 
ви ша не го ако га уло же у до бро вољ ни 
пен зиј ски фонд. Ипак, тре ба има ти на 
уму чи ње ни цу да је пред ност упла те у 
не ки од ових фон до ва то што ме сеч но 
или пе ри о дич но мо гу да се из два ја ју ма-
ње су ме нов ца, да кле ула же се по ма ло 
на ду же ста зе за бу дућ ност, док се ка ма-
та на оро чен но вац у бан ци ис пла ти тек 
ако су ве ће су ме у пи та њу – на гла си ла је 
Ми ра Ерић-Јо вић.
Не га тив не ути ца је и по сле ди це свет-

ске еко ном ске кри зе осе ти ле су мно-
ге де лат но сти и у знат но раз ви је ни јим 
еко но ми ја ма од на ше (то јест, на ро чи то 
у њи ма), из ме ђу оста лих и до бро вољ ни 
пен зиј ски фон до ви. Код нас они по сто је 
тек око три го ди не и упр кос при бо ја ва-
њу да ће их као но ве и не до вољ но уте-
ме ље не на на шем под не бљу ова кри за 

НИ ЗАК СТАН ДАРД И НЕ ДО ВОЉ НА ИН ФОР МИ СА НОСТ ПРЕ ПРЕ КЕ ЗА УПЛА ЋИ ВА ЊЕ ДО ПУН СКИХ        

Удоб на ста рост још  
Са мо 20 од сто за по сле них
у Ср би ји на не ки на чин
ште ди за „тре ће до ба”

При мер ку по ви не и об ра чу на ин ве сти ци о не је ди ни це:

Вред ност ин ве сти ци о не је ди ни це фон да                             1.000 ди на ра 

Из нос до при но са                                                                3.000 ди на ра

На кна да при ли ком упла те                                       3.000 дин. x 3% = 90 ди на ра

За ку по ви ну ин ве сти ци о них је ди ни ца оста је               3.000 – 90 = 2.910 ди на ра
Купујете                                                                       2.910/1.000 = 2,91
                                                                                инвестиционе јединице 

Ове тран сак ци је се еви ден ти ра ју на ва шем ин ди ви ду ал ном ра чу ну. Прет по ста ви-
мо да по сле 100 да на вред ност ин ве сти ци о не је ди ни це по ра сте на 1.050 ди на ра. 

Вред ност ва ших сред ста ва у фон ду из но си:              1.050 дин. x 2,91 инв. јед.
                                                                                     = 3.055,5 ди на ра

мал те не уни шти ти, то се ни је до го ди ло. 
Сви и да ље ра де, са чу ва ли су члан ство, 
углав ном по ди гли вред ност ин ве сти ци-
о не је ди ни це и оства ри ли по зи ти ван 

го ди шњи при нос, ка же за „Глас оси гу-
ра ни ка” Сне жа на Ри ста но вић, ди рек тор 
До бро вољ ног пен зиј ског фон да Рај фај-
зен фу ту ре:
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     ПЕН ЗИ ЈА

 не до сти жна
До бро вољ ни
пен зиј ски фон до ви
Код нас по сто ји де сет ова квих 
фон до ва чи ји је рад одо бри ла 
На род на бан ка Ср би је: ДДОР Пен-
зи ја плус, Дел та Ђе не ра ли, Ду нав 
фонд, НЛБ Но ва пен зи ја, Рај фај зен 
фу ту ре, Три глав пен зиј ски фонд, 
Хи по пен зи је, Пен зиј ско дру штво 
Га рант, Со си је те же не рал штед ња 
и Со си је те же не рал екви ли брио. 
Нај ни жа вред ност ин ве сти ци о-
не је ди ни це је у фон ду НЛБ Но ва 
пен зи ја, 1.010,65 ди на ра, а нај ви-
ша у Рај фај зен фу ту ре – 1.414,15 
ди на ра.

– Пен зиј ски фон до ви у на шој зе мљи су 
у вре ме кри зе до бро по сло ва ли и би ли у 
плу су за хва љу ју ћи огра ни че ним мо гућ-
но сти ма ула га ња про пи са ним за кон ским 
ак ти ма. На и ме, до бро вољ ни пен зиј ски 
фон до ви по слу ју та ко што уло же ни но-
вац „опло ђу ју” ула га њем и на тај на чин 
по ве ћа ва ју вред ност ин ве сти ци о не је ди-
ни це. На рав но, не ула же се све „на јед ну 
кар ту” већ се ула га ња оба вља ју пре ма 
про це ни овла шће ног ме на џе ра, за ви сно 
од кре та ња на бер зи, та ко што се од ре-
ђе ни део ула же у об ве зни це ста ре де-
ви зне штед ње, део у ак ци је… и при том 
су про цен ту ал но тач но од ре ђе ни из но си 
ко ји се мо гу уло жи ти и у шта се ула же. 
Основ ни по ка за тељ по сло ва ња до бро-
вољ ног пен зиј ског дру штва ни је са мо 
раст ин ве сти ци о не је ди ни це, већ оства-
рен го ди шњи при нос – об ја шња ва Сне-
жа на Ри ста но вић.

Ин ве сти ци о на је ди ни ца у на шим фон-
до ви ма је су ма од хи ља ду ди на ра, што 
је и нај ма њи из нос ко ји гра ђа ни мо гу да 
упла ћу ју да би по ста ли чла но ви, од но-
сно обез бе ђи ва ли се би до пун ску пен зи ју 
у ста ро сти. Ме ђу тим, и по сло да вац мо же 
да пла ћа до пун ску пен зи ју за за по сле не 
у не ки од до бро вољ них пен зиј ских фон-
до ва, а др жа ва му За ко ном о по ре зи ма 
и до при но си ма гра ђа на то и олак ша ва. 
На и ме, су му до 3.528 ди на ра ко ју по сло-
да вац упла ћу је рад ни ку у до бро вољ ни 
пен зиј ски фонд др жа ва не опо ре зу је. 
То, прак тич но, зна чи да би по сло дав ци 
ко ји на овај на чин обез бе ђу ју бу дућ ност 
за по сле них има ли исти „тро шак” за пла-
ту рад ни ка, али би но вац за до при но се 
пре у сме ри ли у два фон да: у др жав ни и 
до бро вољ ни. За то би сва ки за по сле ни 
мо гао да се до го во ри са по сло дав цем 
да му ме сеч но упла ћу је три хи ља де ди-

на ра у до бро вољ ни фонд, што због по-
ре ског осло бо ђе ња ње му не би био до-
дат ни тро шак, док би рад ни ку зна чи ло 
до пун ску пен зи ју од око 12.000 ди на ра 
ме сеч но (за 40 го ди на упла ћи ва ња). За-
по сле ни мо же да се од лу чи и за ва ри јан-
ту јед но крат не ис пла те у тре нут ку пен-
зи о ни са ња, а ако же ли ме сеч ну ис пла ту, 
на след ни ци има ју пра во на њу у слу ча ју 
ње го ве смр ти.

– Гра ђа ни та ко ђе тре ба да зна ју да 
ако се од лу че да са ми упла ћу ју у не ки 
од ових фон до ва то не зна чи да мо ра-
ју исту су му да упла ћу ју сва ког ме се ца. 
Мо гу да упла те ко ли ко кад мо гу да из-
дво је, да „пре ско че” по је дан или не ко-
ли ко ме се ци... Сва ко ко је ма кар јед ном 
упла тио оста је наш члан, не бри ше мо 
га са спи ска за то што не ма упла та, ни 
на ко ји на чин не санк ци о ни ше мо пре-
ска ка ње упла та ни ти га опо ми ње мо да 
мо ра да на ста ви са пла ћа њем. Гра ђа ни 
та ко ђе мо гу да су му ко ју пла ни ра ју да 
из дво је упла те у два-три фон да, као и 
да ме ња ју фон до ве без ика квих санк ци ја 
ако за кљу че да не ки дру ги по слу је бо ље 
од оног у ко ји они упла ћу ју – по ја шња ва 
на ша са го вор ни ца. 
По сло дав ци ко ји рад ни ци ма упла ћу ју 

до пун ску пен зи ју мо гу то да чи не на два 
на чи на: ин ди ви ду ал ном упла том или пу-
тем пен зиј ског пла на:

– Ако се по сло да вац до го во ри са за-
по сле ни ма да им ин ди ви ду ал но упла ћу-
је (што је пре ма на шем ис ку ству бо љи 
на чин) то зна чи да ће сва ком од њих 
упла ћи ва ти од ре ђе ну су му у фонд ко ји 
сам рад ник иза бе ре, као и да мо же да га 
про ме ни уко ли ко му се учи ни да дру ги 
бо ље по слу је. Ако се од лу че за пен зиј-
ски план, он да се свим рад ни ци ма упла-
ћу је у исти иза бра ни фонд и ако ре ше да 
га про ме не мо ра ју сви да пре ђу ко лек-
тив но у не ки дру ги – об ја шња ва Сне жа-
на Ри ста но вић.

Ве сна Ана ста си је вић
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По зна то је да Ср би ја има 
око 17 од сто ста нов ни-
ка ста ри јих од 65 го-

ди на, што је свр ста ва ме ђу 
нај ста ри је на ци је на све ту. 
У за ба че ним ру рал ним под-
руч ји ма, али и у цен трал ним 
оп шти на ма Бе о гра да (на Вра-
ча ру, у Ста ром гра ду), ови 
по да ци су још упе ча тљи ви ји – 
из ме ђу 25 и 30 од сто ста нов-
ни штва ста ри је је од 65 го ди-
на. Про це њу је се да ће 2050. 
сва ки тре ћи ста нов ник Ср би је 
би ти ста ри ји од 65 го ди на. 
Пси хи ја тар, ма ги стар ме ди-

цин ских на у ка Сла ви ца Го лу-
бо вић, ко ја ра ди у Ге рон то ло-
шком цен тру Бе о град, ис ти че 
ва жност ове те ме за на ше 
под руч је:

– Не кад је би ла рет кост до-
жи ве ти по од ма кле го ди не, па 
про блем ис пу ња ва ња и осми-
шља ва ња тог жи вот ног пе ри-
о да ни је ни по сто јао. Да нас, 
ме ђу тим, ово пи та ње по ста је 
и те ка ко ак ту ел но и зна чај но. 
Kао што пе ри о ди адо ле сцен-
ци је, по чет ка про фе си о нал-
ног ан га жо ва ња или за сни-

ва ња по ро ди це пред ста вља ју 
кри зна до ба у жи во ту сва ке 
осо бе, та ко и за вр ше так про-
фе си о нал них ак тив но сти зах-
те ва при ла го ђа ва ње, али и 
пру жа при ли ку да се вре ме 
осми сли и па мет но ис ко ри сти 
– ка же док тор ка Го лу бо вић.

До ма ћа ис ку ства
За блу да с ко јом се су сре-

ће мо на на шим про сто ри ма, 
упо зо ра ва др Го лу бо вић, је сте 
да је од ла ском у пен зи ју, или 
од ра ста њем и оса мо ста љи ва-
њем де це жи вот за вр шен. На-
ро чи то осо бе ко ји ма је по сао 
био ве о ма ва жан или су пре-
ко ње га има ле од ре ђе ни дру-
штве ни ста тус те шко при хва-
та ју ту про ме ну. Уко ли ко не 
до би ју по др шку и раз у ме ва-
ње од по ро ди це и при ја те ља, 
или се не усме ре на ал тер на-
тив не ак тив но сти, до ла зи до 
по вла че ња, апа ти је, осе ћа ња 
бес ко ри сно сти, гу бит ка са мо-
по што ва ња и ин те ре со ва ња 
за око ли ну. Оп шта ви тал ност 
ор га ни зма опа да и сма њу је се 
ква ли тет жи во та.

Иако је ста рост до ба жи-
во та са ко јим се су о чи ве ћи 
део по пу ла ци је, чи ни се да 
ве ћи на ову жи вот ну фа зу до-
че ка не спрем на. За про фе си-
о нал ни и по ро дич ни жи вот се 
при пре ма мо кроз фор мал но 
и по ро дич но 
обра зо ва ње. 
Али, ка ко да 
се при пре-
ми мо за ста-
рост?

– Пр ви ко-
рак је по ста-
ти све стан да 
је и то пе ри од 
ко ји се жи ви 
24 са та днев-
но, не де ља-
ма, ме се ци ма, го ди на ма, и да 
чо век ни је остао без по тре ба, 
же ља, осе ћа ња ти ме што се 
свр стао у ка те го ри ју ста ри-
јих осо ба. За то при пре ме за 
ста рост тре ба да поч ну мно го 
ра ни је, ба рем у сред њем жи-
вот ном до бу. Иако је ста рост 
че сто пра ће на и не по жељ ним 
по ја ва ма – бо ле сти ма, уса-
мље но шћу и слично – из раз 
зре ло сти и ду хов но сти осо бе 
је сте упра во спо соб ност при-
хва та ња и не га тив ног аспек та 
овог жи вот ног пе ри о да – на-
во ди пси хи ја тар.
На жа лост, на ше еко ном ске 

при ли ке не да ју пу но про сто-
ра за не ке об ли ке ан га жо ва-
ња ве ћем де лу ста нов ни штва, 
а на ро чи то ста ри јим осо ба ма. 

Ипак, уко ли ко се же ли и тра-
жи, увек се мо гу на ћи ак тив-
но сти ко је не зах те ва ју ма-
те ри јал на ула га ња. У ве ћим 
гра до ви ма по сто је днев ни 
цен три и клу бо ви пен зи о не ра 
у ко ји ма се ор га ни зу је ра зно-

вр стан и бо гат 
кул тур но-за бав-
ни жи вот, кра-
ћа пу то ва ња и 
дру же ња. Упра-
во због ва жно-
сти под сти ца ња 
ста ри јих да во де 
ак ти ван жи вот 
отво ре ни су и 
уни вер зи те ти за 
тре ће до ба ко ји 
ор га ни зу ју раз-

не кур се ве и обу ке (сли ка ње, 
ши ве ње, стра ни је зи ци, рад 
на ра чу на ру, шко ле пле са...). 
Да би се што без бол ни је 

„ушло” у ста ри је до ба, по-
жељ но је на пра ви ти оквир ну 
ше му днев них или не дељ них 
ак тив но сти, по ста вља ти кон-
крет не, бр зо оства ри ве ци ље-
ве, из бе га ва ти со ци јал ну изо-
ла ци ју, ан га жо ва ти се у ху-
ма ни тар ним и во лон тер ским 
ак ци ја ма, са ве ту је др Го лу-
бо вић. Ва жно је одр жа ва ти 
фи зич ку кон ди ци ју шет ња ма, 
при ла го ђе ним ве жба ма. За-
тим, чи та ти, ре ша ва ти укр-
ште ни це и су до ку, укљу чи ти 
се у хо но рар не по сло ве, јер је 
ин те лек ту ал но ан га жо ва ње 
за штит на ме ра про тив де мен-

треће доба

АКТИВНИ И У ПОЗНИМ ГОДИНАМА

Ка ко да ти жи вот го ди на ма
На пре дак ме ди ци не и бо љи усло ви жи во та 
то ком про те клих 50 го ди на до при не ли
 су про ду жет ку жи вот ног ве ка за ви ше
од 20 го ди на, а ста рост је мо гу ће
и по треб но учи ни ти ква ли тет ном

Стоп де мен ци ји
Пре по ру чу је се да осо бе 
у го ди на ма сва ко днев но 
игра ју дру штве не игре, да 
се дру же, да оства ру ју ин-
те ре со ва ња за ко ја то ком 
рад ног ве ка ни су има ле 
вре ме на. Ин те лек ту ал но 
ан га жо ва ње је за штит на 
ме ра про тив де мен ци је.

Славица 
Голубовић
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ци је. Ако се ја ве симп то ми 
де пре си је – не рас по ло же ње, 
па сив ност, без вољ ност, про-
ме не апе ти та и спа ва ња, не 
тре ба се сти де ти не го по тра-
жи ти по моћ пси хи ја тра.

– Нео п ход но је са чу ва ти 
по зи ти ван став и оп ти ми зам, 
сми сао за ху мор, сме ја ти се 
што че шће. Не тра жи ти из го-

во ре за не ак тив ност и по вла-
че ње. Од лу ка ка ко ће мо ор-
га ни зо ва ти жи вот у на шим је 
ру ка ма. Од ду жи не жи во та је 
да ле ко ва жни ји ње гов ква ли-
тет, да кле, по треб но је да ти 
жи вот го ди на ма – за кљу чу је 
док тор ка Го лу бо вић.

У Аме ри ци – тренд
гру пи са ња
Др Ка та ри на Лу ка те ла од 

1992. го ди не жи ви у Аме ри ци, 
где се ба ви ис тра жи ва њем 
па то ло шког и здра вог ста ре-
ња. Про фе сор је пси хо ло ги је 
и пре да вач у Brown Al bert Me-

di cal School и ди рек тор Оде-
ље ња пси хо ло ги је у бол ни ци 
Ele nor Sla der Ho spi tal Rho de 
Island. 
И др Лу ка те ла на гла ша ва да 

је стил жи во та ве о ма ва жан, 
не са мо у тре ћем до бу. Ко ли-
ко је бит на ге не ти ка, то ли ко је 
зна чај на и фи зич ка, емо тив на 
и со ци јал на ак тив ност. Сти му-

ла тив на сре ди на је под сти цај 
за мо зак. Не у ро ло шки аспект 
успе шног ста ре ња под ра зу ме-
ва да што ви ше учи мо и што 
смо ак тив ни ји то је раз гра на-
ти ја мре жа не у ро на и ус по ста-
вљен је ве ћи број си нап си мо-
зга. Та мре жа је ве ли ки ка пи-
тал, на гла ша ва др Лу ка те ла.

– Мо ја по ру ка је да што пре 
тре ба за по че ти жи вот ис пу-
њен сти му ла ци ја ма. Тре ба 
из бе га ва ти си ту а ци је ко је се 
по на вља ју и ко је су без мо ти-
ва ци је. Са ми мо же мо да ути-
че мо на бу дућ ност ста ре ња 
– ка же про фе сор ка Лу ка те ла 
и до да је да је „ва жно не би ти 
оп сед нут бо ле сти ма. Ис ку ство 

је по ка за ло да о њи ма тре ба 
што ма ње да се при ча”.
Од др Лу ка те ла са зна је мо 

да у Аме ри ци по сто је три вр-
сте цен та ра за осо бе ста ри је 
од 55 го ди на. Пр ви су ор га-
ни зо ва ни та ко да су стам-
бе не је ди ни це за себ не, али 
су тр пе за ри ја, би бли о те ка и 
слич не про сто ри је за јед нич-

ке, та ко да је из ра же на ме ђу-
соб на ко му ни ка ци ја. Жи вот у 
та квим до мо ви ма над гле да ју 
ме ди цин ске се стре и ле ка-
ри кон сул тан ти. Дру га вр ста 
цен та ра на ме ње на је они ма 
чи ја је си гур ност због при ро-
де бо ле сти угро же на (скло ни 
су па ду, на при мер), те је ме-
ди цин ско осо бље стал но при-
сут но. У тре ћу гру пу цен та ра 
спа да ју здрав стве не уста но-
ве. Све три гру пе су ме ђу соб-
но ор га ни за ци о но и ар хи тек-
тон ски по ве за не. 
Ста ри јим љу ди ма је омо гу-

ће но да груп но по се ћу ју по-
зо ри шта, тре ни ра ју спор то ве 
при ме ре не њи хо вим го ди на-
ма, да иду на кра ћа пу то ва-
ња, по ха ђа ју шко ле пле са, 
по се ћу ју кул тур не ма ни фе-
ста ци је... Ин те ре сант но је да 
је у Аме ри ци за сту пљен тренд 
гру пи са ња, не са мо ста ри је 
по пу ла ци је, об ја шња ва на ша 
са го вор ни ца. И мла де ге не-
ра ци је се све ви ше по ве зу ју 
пре ма ин те ре со ва њи ма и сти-
лу жи во та. Та ко се фор ми ра ју 
ло кал не за јед ни це, а ин тер-
ак ци ја у окви ру њих по бољ-
ша ва ква ли тет жи во та.
Др Лу ка те ла та ко ђе пре по-

ру чу је да осо бе у го ди на ма 
што че шће игра ју дру штве не 
игре, да се дру же и да оства-
ру ју ин те ре со ва ња за ко ја до-
сад ни су има ле вре ме на. Тре-
ба да уче стра не је зи ке, да 
сви ра ју усну хар мо ни ку или 
не ки дру ги ин стру мент. 

– У Цен тру за успе шно ста-
ре ње у Њу јор ку би ло је чла-
но ва ко ји су је два на ла зи ли 

вре ме на за те сти ра ње. Не 
са мо да су по ха ђа ли кур се ве 
не го су их и са ми ор га ни зо ва-
ли и др жа ли пре да ва ња. Би ли 
су усред сре ђе ни и на за дат ке 
као што су игре пам ће ња (сва-
ко днев но при се ћа ње де сет 
глав них гра до ва у Евро пи, на 
при мер), ре ша ва ње укр ште-
них ре чи, и то на ви ше ни воа, 
од ба зич них до зах тев ни јих... 

Тре ће до ба је злат но до ба. 
За то и по сто је љу ди ко ји и са 
95 го ди на во зе ко ла, ко ји су 
пу ни жи вот ног ела на – ка же 
про фе сор ка Лу ка те ла.

Је ле на Оцић

При пре ме за 
ста рост 
Ка ко ће мо до че ка ти 
ста ри је до ба умно го ме 
за ви си од то га ка кав смо 
од нос пре ма ста ро сти 
из гра ди ли то ком жи во-
та, да кле, по треб но је 
при пре ма ти се за ста рост. 
Ва жно је би ти ак ти ван.

Ко ри сни
кон так ти
Днев ни цен три и клу бо ви 
у Бе о гра ду
011/2698-089

Уни вер зи тет за тре ће до ба 
„Ђу ро Са лај”
011/3619-273 
w ww.djur osalaj .co .r s

Универзитет за треће доба 
„Браћа Стаменковић”
011/3293-980 
www.nubs.co.rs

Планинарско друштво 
„Победа”
011/2455-781 
w ww.pobeda.org.rs

Планинарско друштво 
„Маглеш”
011/2455-781 
www.magles.org.rs

Катарина 
Лукатела
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у посети

Пре не го што су по ста-
ли хра ни те љи чла но-
ви по ро ди ца про шли 

су ва жна те сти ра ња и обу ку, 
а те ле фон ски или ди рект ни 
кон так ти са Цен тром за со-
ци јал ни рад мо гу, по по тре-
би, би ти и сва ко днев ни. Сва-
ких шест ме се ци хра ни те љи 
се оку пља ју на са стан ку са 
струч ним ти мом где се раз го-
ва ра не са мо о про бле ми ма, 
не го и о на чи ни ма ка ко да се 
ова област за шти те учи ни још 
при клад ни јом и ква ли тет ни-
јом, на до бро бит ко ри сни ка.

Уме сто со ци јал не 
по мо ћи – по сао
Дра ги ца Ра ду ло вић, ру ко-

во ди лац Слу жбе за шти те од-
ра слих и ста рих ли ца, во ди 
нас у по се ту Оти ли ји и Да-
ни је лу Мол на ру, те Ми ха љу 

и Мир ја ни Миг, ко ји на по ро-
дич ном сме шта ју има ју по три 
ко ри сни ка.

– Оста ли смо без по сла, без 
за ра де, от пу ште ни без ди на ра 
– об ја шња ва Оти ли ја. – Ка да 
сам од кћер ке чу ла за хра ни-
тељ ство обра ти ла сам се го-
спо ђи Дра ги ци и ре кла јој да 
ако не ће да мо ли мо со ци јал-
ну по моћ, не ка нам омо гу ћи 
да бри не мо о не ко ме. Од мах 

је до шла да ви ди на шу ку ћу, 
да се уве ри да ће бу ду ћи чла-
но ви на ше по ро ди це има ти 
до бре усло ве за жи вот – сва-
ко сво ју со бу, уред на ку па ти-
ла и угре ја не про сто ри је.
У ку хи њи, ко ја је глав но ме-

сто оку пља ња, за но сно ми ри-
ше па суљ. Ати ла, мо мак од 27 
го ди на, сец ка пар чи ће сла ни-
ни це у ве ли ку шер пу. Он во-
ли да ку ва и уре ђу је, не са мо 
сво ју со бу не го све за јед нич ке 
про сто ри је у ку ћи. За јед но са 
Да ни је лом на пра вио је оста-
ву ко ја ра ни је ни је по сто ја ла, 
чу де ћи се ку ћи без шпај за. 
Те гли це зим ни це, ма ли кућ ни 
апа ра ти и алат сло же ни су у 
бес пре кор ном ре ду, а од џе-
пар ца је ку пио но во го ди шње 
укра се ко је је рас по ре дио од 
ула за у ку ћу до ку хи ње и мо-
мач ке со бе на спра ту. Ов де је 
ко нач но сре ћан, ка же, и осе-
ћа се као да при па да по ро ди-
ци, а не са мо „као сме штен на 
бри гу и ста ра ње”.
За сто лом се ди Ми ки ко ји 

се, на кон ло ших жи вот них ис-
ку ста ва у при мар ној по ро ди-
ци и бе жа ња од ку ће, опо ра-
вља у до му Мол на ро вих. Он, 
ма да се оте жа но кре ће, во ли 

да ле ти по слу је по ба шти и да 
се ба ви цве ћем. 
Да по ро ди ца не би за ви си ла 

ис кљу чи во од ма лих сред ста-
ва ко ја до би ја за из др жа ва ње 
ко ри сни ка, с про ле ћа па до 
је се ни то ве ко ко шке и ћур-
ке, о че му све до чи са др жи на 
ве ли ког за мр зи ва ча, ко ју нам 
по но сно по ка зу је Да ни јел. 
Тре ћи на по ро дич ном сме-
шта ју, Пе тер, имао је те шку 
опе ра ци ју па је на кон ње го-
вог из ла ска из бол ни це Оти-
ли ја пре у зе ла не гу, све док 
се овај чо век, ко ји има 38,5 
го ди на рад ног ста жа, ни је до-
вољ но опо ра вио да бри не о 
се би. Он жи ви у апарт ма ну са 
по себ ним ула зом, а Оти ли ја, 
у до го во ру са ле ка ри ма, при-
пре ма за ње га од го ва ра ју ћу 
хра ну. Пе тер је за до во љан 
ова квим сме шта јем (за ко-
ји ра ни је ни је ни знао да је 
мо гућ). По што не ма ди рект не 
по том ке а срод ни ци, с ко ји ма 
је у до брим од но си ма, не ма-
ју стам бе не мо гућ но сти да га 
при хва те, мо же да оста не у 
овој, или дру гој хра ни тељ ској 
по ро ди ци, с тим да ће, ка да 
оства ри пен зи ју, уче ство ва ти 
у тро шко ви ма сме шта ја. За 

ХРА НИ ТЕЉ СКЕ ПО РО ДИ ЦЕ ЗА ОД РА СЛЕ 

Јед ни дру ги ма ва жни
Су бо тич ки Цен тар
за со ци јал ни рад
има ви ше од 60
хра ни тељ ских
по ро ди ца за од ра сле,
а не ко ли ко их жи ви 
у сво јим ку ћа ма
на Па ли ћу

Дедика Иштван са Миговима

Атила у својој „резиденцији”
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са да је без ре дов них при хо-
да, а „Зор ка” му ду гу је пла ту 
за 18 ме се ци што је по ње го-
вом ра чу ну бли зу 300.000 ди-
на ра.
Са зна је мо уз ју тар њу ка фи-

цу, ко ја је оба ве зни ри ту ал 
ове по ро ди це, да Ати ла има 
„ма ну” што во ли мно го да 
спре ма и пре те ру је у пе дант-
но сти, на ро чи то у сво јој со би 
ко ја ви ше ли чи на де во јач ку 
не го на мо мач ку. Ми ки је био 
при лич но за тво рен кад је до-
шао, али са да је већ мно го бо-
ље; ус по ста вљен је дру гар ски 

од нос из ме ђу ње га и Да ни је ла 
ко ји му по ма же при ку па њу, 
бри је га, су ши му ко су, а уве-
че га, на по ро дич ном кар та њу, 
бо дри до по бе де над про тив-
ни ци ма – Оти ли јом и Ати лом, 
уз мно го ша ле и сме ха.

Ра ди ћу ово и кад
бу дем у пен зи ји
Мир ја на и Ми хаљ Миг же-

ле ли су да бри ну о де ци, а 
до би ли су од ра сле. Али, по-
сле че ти ри го ди не на ви кли 
су се и на ста ре. Остав ши без 
по сла, Ми го ви су при хва ти ли 
по ну ђе но:

– Да нам Цен тар ни је дао 
ко ри сни ке, не би смо има ли 
ни пла ту, ни за жи вот – ка же 
Мир ја на. – И кад стиг нем до 
пен зи је, док год бу дем мо гла 
да мр дам ру ка ма и но га ма, 

ово ћу да ра дим. Про на шли 
смо се бе у овом по слу, ор га-
ни зо ва ли смо се: ја ку вам и 
во дим ра чу на о хи ги је ни, а 
Ми хаљ је спољ ни мо мак, во ди 
их ле ка ру, на ба вља на мир ни-
це и ле ко ве...
Код њих је на сме штај пр-

ви сти гао де да Иштван, ко ји 
је од ма ле на имао лош жи вот 
– ра дио је по ту ђим ку ћа ма и 
са ла ши ма као слу га, над ни-
чар, до кле год је био ко ри-
стан га зда ма. Ис тро шен од 
жи во та, без игде ико га, пре-
ко Цен тра за со ци јал ни рад 

сти гао је у ову по ро ди цу. Са 
то пли ном ко ја би при па да ла 
оче ви ма да су им жи ви, Мир-
ја на и Ми хаљ го во ре о овом 
стар цу ко ји баш и не во ли 
хи ги је ну, ни ти во ли да је де. 
Али ду ван, на ко ји тро ши џе-
па рац, оми ље ни му је лук суз, 
због ко га и на зи мо ћи из ла зи 
на по ље, по што пу ше ње у со-
би ни је до зво ље но.
Дру ги му шка рац је ло ши је 

на ра ви, што је мо гу ћа по сле-
ди ца ал ко хо ли зма, због че га 
га срод ни ци ни су ни при хва-
ти ли, а ни у Ге рон то ло шком 
цен тру га, због агре сив них 
ис па да, ни су же ле ли на кон 
по врат ка са пси хи ја триј ског 
ле че ња. Из бир љив на је лу, 
за да је гла во бо љу хра ни те-
љи ма ко ји има ју те жак за да-
так да но вац ко ји до би ју у те 

свр хе рас тег ну на ме сец да на 
и при том при пре ма ју од го ва-
ра ју ће обро ке.
За хва љу ју ћи и Ма ри ки, ко ју 

је те жак жи вот до вео под кров 
ове хра ни тељ ске по ро ди це, 
ус по ста вље на је нео п ход на 
ко му ни ка ци ја. Она, ина че, 
има сво ју со бу, а же ле ла би 
да до би је и дру га ри цу слич-
ну се би. А до тле бри не о оној 
дво ји ци, сми ру је их, ка ко са-
ма ка же, кад пад ну те же ре чи 
ме ђу њи ма, до не се им во ће 
или сок и под се ти на хи ги јен-
ске по тре бе. То јој по ма же да 

за бо ра ви те жак жи вот и нер-
во зу од ко је је бо ло ва ла. 

– Хра ни те љи ра де 24 са-
та. Њи хо во је да свој од нос 
при ла го ђа ва ју ко ри сни ци ма. 
По не кад је за и ста те шко, али 
увек има ју нас из Цен тра као 
по моћ и по др шку, да нам се 
обра те за са вет, по моћ, или 
не ку озбиљ ни ју ме ру – на гла-
ша ва Дра ги ца Ра ду ло вић.
На кна да ко ју хра ни тељ ске 

по ро ди це до би ја ју за из др жа-
ва ње и бри гу о ко ри сни ци ма 
ни је ве ли ка. Ме ђу тим, за оне 
ко ји су оста ли без за по сле ња 
и ко ји не ма ју ни ка кав при ход, 
та сред ства су дра го це на за 
пре жи вља ва ње. А са три ко-
ри сни ка обез бе ђе ни су и до-
при но си за тих не ко ли ко, до 
пен зи је не до ста ју ћих го ди на.

Ика Ми тро вић

СА ВЕЗ СЛЕ ПИХ СР БИ ЈЕ

До де ље на
при зна ња
Са вез сле пих на кра ју 

го ди не тра ди ци о нал но 
уру чу је при зна ња нај за-
слу же ни јим ак ти ви сти ма. 

Нај зна чај ни је при зна ње, 
на гра да „Фи лип Ви шњић” 
овог пу та је при па ла Са-
ве зу сле пих Вој во ди не, 
ма ги стру Ран ку Бу ри ћу 
из Бе о гра да, ис так ну том 
ак ти ви сти и кул тур ном 
рад ни ку, и Уро шу Та ди-
ћу, пред сед ни ку Са ве за 
сле пих Вој во ди не. 
Злат ни знак уру чен је 

Мил ки Ми ле тић, се кре та-
ру Ме ђу оп штин ске ор га-
ни за ци је Са ве за сле пих у 
Но вом Па за ру, и Ан дри ји 
Ти хом из Ме ђу оп штин ске 
ор га ни за ци је Са ве за сле-
пих у Зре ња ни ну, нај ху-
ма ни јем сле пом чо ве ку 
на све ту ко ји је 122 пу-
та дао крв. Про фе сор у 
пен зи ји је сво ју ху ма ност 
ис ка зао и на са мој све-
ча но сти, јер је са по пет 
хи ља да ди на ра на гра дио 
нај бо љег сле пог сту ден-
та и уче ни ка.
Злат ни знак при пао је 

и по зна том спорт ском 
струч ња ку Бо жи да ру Не-
шко ви ћу из Ужи ца.
На гра ђе ни су и нај бо-

љи уче сни ци књи жев ног 
кон кур са Са ве за сле пих 
Ср би је, нај бо љи рад ни ци 
у обла сти кул ту ре, као и 
нај у спе шни ји спор ти сти.
За нај бо љег уче ни-

ка про гла ше на је Мил ка 
Ђур ђе вић из Шап ца, док 
је нај у спе шни ји сту дент 
Ни ко ла Ра дој ло вић из 
Бе о гра да.

Аца Ба нић

Молнарови са Петером и Атилом
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здравствено око

Но во го ди шњи пра зни ци 
су упра во про шли, љу-
ди с ве ли ком зеб њом 

за ви ру ју у нов ча ни ке да ви де 
да ли им је пре те кло бар ма ло 
нов ца да до че ка ју крај „нај ду-
жег” ме се ца у го ди ни. Про те-
клих да на по тро ши ли су „и 
шта има ју и шта не ма ју” да би 
Но ву го ди ну и Бо жић до че ка-
ли она ко ка ко до ли ку је. Са да 
су у па ни ци, хва та ју се за гла-
ву јер су због пра знич не тр-
пе зе од ло жи ли пла ћа ње ста-
на ри не, стру је, те ле фон ских 
ра чу на... Већ на ви кли да им 
је стрес „жи вот ни са пут ник”, 

за бо ра ви ли су да им баш он, 
по ред оста лог, пра ви хор мо-
нал ни ха ос у ор га ни зму ко ји 
не рет ко ко чи рад нај ве ћег ен-
до кри ног ор га на код чо ве ка – 
шти та сте жле зде.
Штит ња ча је јед на од нај-

ве ћих жле зда у на шем те лу, 
на ла зи се на пред њој стра ни 
вра та, на лик је леп ти ру са 
ра ши ре ним кри ли ма и те шка 
је, у про се ку, 20 гра ма. Њен 
глав ни за да так је да ства ра 
ти ро ид не хор мо не (ти рок син 
Т4 и три јо ди тро нин Т3) ко ји 
ути чу на све ће ли је у ор га-
ни зму и по ве ћа ва ју њи хо ву 

ак тив ност, тач ни је ути чу на 
ме та бо ли зам, а ве о ма су зна-
чај ни за раз вој цен трал ног 
нер вног си сте ма. 

– Пр ви симп то ми ко ји ука-
зу ју да с на шом шти та стом 
жле здом ни је све ка ко ва ља 
је су лу па ње ср ца, те шко под-
но ше ње вру ћи не, нер во за, 
лош сан, опа да ње ко се, мен-
тал на успо ре ност, де пре си ја, 
за твор... По не кад је и са ма 
ти ро ид на жле зда уве ћа на и 
на ду ве на јер се тру ди да про-
из ве де ви ше ти рок си на па на-
ста је гу ша вост. Кад не ко пре-
по зна ова кве симп то ме тре ба 
да про ве ри сво ју хор мо нал ну 
сли ку и ако она сиг на ли зи-
ра да с ти ро ид ним хор мо ни-
ма ни је све у нај бо љем ре-
ду, нео п ход но је за тра жи ти 
струч ну по моћ ен до кри но ло-
га. С по ме ну тим симп то ми ма 
по нај пре се су о ча ва ју мла ђе 
осо бе, из ме ђу 20. и 40. го ди-
не, и то че шће же не не го му-
шкар ци – ка же проф. др Иван 
Па у но вић, на чел ник Цен тра 

за ен до кри ну хи рур ги ју у Кли-
нич ком цен тру Ср би је.
Про фе сор Па у но вић ис ти че 

да је да нас, за хва љу ју ћи са-
вре ме ној ди јаг но сти ци, пре 
све га ул тра звуч ном пре гле-
ду ко ји је мо гу ће оба ви ти у 
сва ком до му здра вља, уста-
но вље но да про блем са шти-
та стом жле здом има мно го 
љу ди.

– Су о ча ва мо се с пра вом 
епи де ми јом па ци је на та ко ји-
ма су ул тра звуч ним пре гле-
дом от кри ве ни је дан или ви-
ше чво ро ва у шти та стој жле-
зди. Хи рург је тај ко ји мо ра да 
на ђе бр зе и пра ве од го во ре 
на јед но став на пи та ња: да ли 
је но во от кри ве ни чвор са мо 
је дан или их има ви ше, да ли 
је хив ни или ци сти чан, афунк-
ци о на лан или функ ци о на лан, 
и оно нај ва жни је – да ли је 
до бро ћу дан или зло ћу дан. Хи-
рург, та ко ђе, мо ра да про це ни 
да ли су про на ђе ни чво ро ви 
ри зич ни за па ци јен та, да ли је 
до вољ на те ра пи ја ле ко ви ма 

ТИ РО ИД НА ЖЛЕ ЗДА УТИ ЧЕ НА СКО РО СВЕ ФУНК ЦИ ЈЕ У НА ШЕМ ОР ГА НИ ЗМУ

Стре сом на леп ти ра
Нај че шћи сиг на ли ко ји ука зу ју да је штит ња ча
„за ка за ла” је су лу па ње ср ца, нер во за, лош сан,
опа да ње ко се, успо ре но ра су ђи ва ње и де пре си ја

Не ма ме ста па ни ци
У Цен тру за ен до кри ну хи рур ги ју Кли нич ког цен тра 
Ср би је, је ди ној хи рур шкој уста но ви овог ти па не са мо 
у на шој др жа ви већ и на за пад ном Бал ка ну (ко ја се ис-
кљу чи во ба ви хи рур шким ле че њем свих до бро ћуд них и 
зло ћуд них обо ље ња ен до кри них ор га на, шти та сте жле-
зде, па ра шти та сте и над бу бре жне жле зде), го ди шње се 
опе ри ше ви ше од 850 па ци је на та (нај ви ше због про бле-
ма са штит ња чом), док кроз по ли кли ни ку овог цен тра 
про ђе ви ше од 6.500 љу ди с пре по зна тљи вим те го ба ма. 
– Па ци јен ти ма опе ри са ним од ра ка шти та сте жле зде са-
ве ту је мо да не па ни че, јер се по мо ћу ду го трај не те ра пи-
је они, прак тич но, мо гу сма тра ти из ле че ним – ис ти че др 
Па у но вић.

Др Иван Па у но вић

Ако ле ко ви не по мог ну, не из бе жна је опе ра ци ја
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или је хи рур шка ин тер вен ци ја 
је ди но ре ше ње, а мо жда су му 
оба на чи на ле че ња су ви шна. 
Ово због то га што, пре ма нај-
но ви јим ис тра жи ва њи ма, ви-
ше од 50 од сто љу ди с нор мал-
ном шти та стом жле здом има 
ул тра звуч ни на лаз ко ји по ка-
зу је да на њи хо вој штит ња чи 
по сто ји чвор ве ли чи не ис под 
јед ног цен ти ме тра. Да би се, 
ипак, от кло ни ле не до у ми-
це, ва ља ло би ул тра звуч ним 
пре гле дом од ре ди ти хор мо-
не ти ро ид не жле зде, ура ди ти 
пунк ци ју да би се са си гур но-
шћу зна ло да ли је па ци јен ту 

по треб но про пи са ти са мо ме-
ди ка мен то зну те ра пи ју, или 
му хи рур шким за хва том тре ба 
от кло ни ти чвор сум њив за на-
ста нак ра ка шти та сте жле зде. 
Ри зич ну гру пу пред ста вља ју 
па ци јен ти с по зи тив ном по ро-
дич ном анам не зом за кар ци-
ном шти та сте жле зде, мла ђи 
од 20 и ста ри ји од 60 го ди на 
(углав ном му шкар ци), ко ји ма 

се кли нич ким пре гле дом мо-
же на пи па ти тврд и фик си ран 
ту мор – на гла ша ва наш са го-
вор ник. 
Пре ма ре чи ма др Ива на Па-

у но ви ћа, па ци јен ти ко ји ма је 
уста но вље на ауто и му на хи-
пер ти ре о за увек се пр во ле че 
ме ди ка мен ти ма. Тек ка да се 
уста но ви да ле ко ви ни су де-
ло твор ни при бе га ва се опе ра-
ци ји ко ја мо же да по тра је од 
два и по до шест са ти. Опе ра-
ци ју че сто ком пли ку је не по-
треб но про ду жа ва ње ле че ња 
шти та сте жле зде ле ко ви ма, 
па кад се ова кав па ци јент по-

ја ви код ен до кри но хи рур га 
ње го ва штит ња ча је већ из-
ра зи то уве ћа на. 
Да кле, се би ће те нај ви ше 

по мо ћи ако про ме ни те жи вот-
не на ви ке, по што су мно ги од 
симп то ма ко ји ре ме те функ-
ци ју ти ро ид не жле зде иза-
зва ни ло шом ис хра ном, не до-
вољ ним кре та њем и стре сом.

Та тја на Кр шић

Не мо же без јо да
Да би шти та ста жле зда би ла у пу ној функ ци ји и да би 
мо гла да лу чи хор мо не по тре бан јој је јод. По што ор га-
ни зам не мо же сам да га про из во ди, ва ља га ре дов но 
уно си ти пу тем хра не. Ре зер ве јо да у ти ро и ди до вољ не 
су са мо за дво ме сеч ну про из вод њу хор мо на. Ако ова 
жле зда с уну тра шњим лу че њем оста не ду же без јо да, 
на док на ђу је га по ве ћа ва њем жле зда ног тки ва што за 
по сле ди цу има уве ћа ње штит ња че (стру ма).
Бо ле сти шти та сте жле зде нај че шћа су обо ље ња за ко ја 
зна мо дер на ме ди ци на.

Код приватника брже али скупље
Ултразвучни преглед на некој приватној клиници без 
додатних анализа кошта у просеку око 2.500 динара, а 
уколико се томе дода и консултација са специјалистом 
потребно је издвојити дупло више новца.
Чекање на преглед у државним болницама може да 
потраје и до три месеца.

Мобилним телефоном 
против Алцхајмера
Пре ма на ла зи ма ис тра жи ва ња оба вље ног у Сје ди ње ним 

Др жа ва ма, мо бил ни те ле фо ни, за ко је се сум ња ло да иза зи-
ва ју ту мор мо зга, мо гли би да спре че по ја ву Ал цхај ме ро ве 
бо ле сти или да је убла же. 
Екс пе ри мент је оба вљен на ми ше ви ма ко ји су би ли из-

ло же ни елек тро маг нет ним та ла си ма ко је еми ту ју мо бил ни 
те ле фо ни то ком се дам или осам ме се ци по сат-два днев но, 
чи ме се ре про ду ко вао ути цај упо тре бе тих апа ра та то ком 
ви ше де це ни ја код љу ди. 
Је дан део ис пи ти ва них ми ше ва је ге нет ски мо ди фи ко ван 

да раз ви је Ал цхај ме ро ву бо лест ко ја иза зи ва про бле ме пам-
ће ња код ста ри јих осо ба, док су дру ги би ли нор мал ни и ни су 
по ка зи ва ли ни ка кве ге нет ске пре ди спо зи ци је за ту бо лест. 

– Из не на ди ли смо се кад смо уви де ли да из ло же ност мо-
бил ном те ле фо ну, у ра ном до бу од ра слог ми ша, шти ти пам-
ће ње жи во ти ње ко ја би ина че раз ви ла симп то ме Ал цхај-
ме ра – ре као је Ге ри Арен даш, про фе сор не у ро ло ги је на 
Уни вер зи те ту на Фло ри ди, глав ни аутор сту ди је об ја вље не 
у Днев ни ку о Ал цхај ме ро вој бо ле сти. 
Из не на ђе ње је би ло и то што су елек тро маг нет ни та ла си 

ко је еми ту ју мо бил ни те ле фо ни по но во ус по ста вили нор-
мал но пам ће ње ме ђу ми ше ви ма ко ји бо лу ју од Ал цхај ме ра.

Оста ви те пу ше ње
и жи ви те ду же

Осо бе ко је по сле ин фарк та оста ве ци га ре те жи ве ду же од 
оних ко је на ста ве с пу ше њем, по ка за ла је сту ди ја оба вље на 
на Те ла вив ском уни вер зи те ту.
Изра ел ска сту ди ја, ко јом је ру ко во дио др Ја рив Гер бер, 

три на ест го ди на је ис тра жи ва ла ути цај пу ше ња на осо бе 
ко је су пре жи ве ле ин фаркт. Тим струч ња ка је пра тио 1.521 
осо бу ста ри ју од 65 го ди на. Ве ћи на њих је по ку ша ла да 
оста ви пу ше ње, а 35 од сто па ци је на та је трај но ап сти ни ра-
ло то ком на ред ног пе ри о да.
Ис тра жи ва ње је по ка за ло да су па ци јен ти ко ји су по сле 

ин фарк та оста ви ли ци га ре те би ли под 37 од сто ма њим ри-
зи ком од смрт ног ис хо да. Осо бе ко је су сма њи ле пу ше ње 
про ду жи ле су жи вот ни век, за раз ли ку од оних ко ји ни су 
по ве ли ра чу на о бро ју ци га ре та. 
Изра ел ски струч ња ци на по ми њу да је до бро бит од оста-

вља ња ду ва на – би ло пре, би ло по сле ин фарк та – у нај ма њу 
ру ку исто то ли ко ве ли ка као и од те ра пи ја ко је се при ме њу ју 
да би се из бе гли но ви про бле ми са ср цем. У об зир, та ко ђе, 
тре ба узе ти и сма њи ва ње ни воа хо ле сте ро ла или ко ри шће-
ње аспи ри на и бе та бло ка то ра, јер сма њу ју ри зик од смр ти 
код осо ба ко је су пре жи ве ле ин фаркт и до 29 од сто.
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здрав живот

Пре упо тре бе, цве то ве бро ко ли ја до-
бро опра ти под мла зом во де. Ово по вр ће 
мо же да се је де све же, евен ту ал но пре-
ли ве но не ким со сом или по пр ска но си р-
ће том. Но, нај че шће се ко ри сти ба ре но 
при че му тре ба во ди ти ра чу на да се ба ри 
у бла го осо ље ној во ди са мо око три ми-
ну та да би се мак си мал но са чу ва ли ко-
ри сни са стој ци. Нај бо ље је да се омек ша 
на па ри.

Са ла та
Цве то ве омек ша ти на па ри, ис ки да ти у 

цве ти ће и пре ли ти ме ша ви ном ма сли но-
вог уља, си р ће та, пе р шу но вог ли ста, ма-
ло со ли и би бе ра. Мо же се до да ти и ма ло 
рен да ног си ра. Не ко ме је ово до вољ но а 
не ко ће до да ти и ма ло ри бе или ме са.
Ова ко при пре мље но по вр ће мо же се 

из ме ша ти са ба ре ном те сте ни ном уз до-
да так ма ло уља и обр ок је го тов. 

Чо р ба
Око 500 г бро ко ли ја крат ко оба ри ти. 

Раз му ти ти жу ман це са ма ло во де и ка-
ши ком ин те грал ног бра шна, а мо же се 
до да ти и ма ло ме сне коц ки це, си па ти у 
во ду у ко јој су бро ко ли ба ре ни, ку ва ти 
три ми ну та, си па ти из мр вље не бро ко ле 
и дл ки се ле или слат ке па вла ке и на ни-

жој тем пе ра ту ри ку ва ти још 2-3 ми ну та. 
По су ти сец ка ним пе р шу но вим ли стом.
Уме сто крем чо р бе, мо же се на пра ви-

ти као и сва ка дру га чо р ба – крат ко се 
про пр жи сит но сец ка на гла ви ца цр ног 
лу ка за јед но са ко лу ти ћи ма 2-3 сред ње 
ша р га ре пе, на ли је са ли тар во де, до да-
ју цве ти ћи око 500 г бро ко ли ја, по ла ка-
ши чи це су вог биљ ног за чи на и ка ши ка 
ин те грал ног бра шна раз му ће на у ма ло 
во де. Ку ва ти око пет ми ну та па за чи ни-

ти са ма ло мле ка или па вла ке, би бе ром 
и пе р шу но вим ли стом. 

Му са ка
Сит но сец ка ну гла ви цу цр ног лу ка про-

пр жи ти са 500 г мле ве ног ме са па по би-
бе ри ти и до да ти ка ши чи цу су вог биљ ног 
за чи на.
На па ри крат ко ба ри ти 500 г бро ко ли ја 

па ис ки да ти на цве ти ће. У по у ље ну ва-
тро стал ну по су ду рас по ре ди ти по ло ви ну 
бро ко ли ја, пре ко то га рас по ре ди ти ме со 

и пре кри ти остат ком по вр ћа. Јед но ја је 
раз му ти ти у 250 мл па вла ке, пре ли ти је-
ло па за пе ћи у ре р ни.

Бро ко ли са ли сна тим 
те стом
Око 500 г бро ко ли ја крат ко ба ри ти па 

ис ки да ти на цве ти ће. Ма ло од мр зну то 
ли сна то те сто раз ву ћи у теп си ји. Те сто 
пре кри ти тан ким ре жње ви ма све жег па-
ра дај за, или гу стим па ра дајз со ком или, 
још бо ље, ко ма ди ћи ма па ра дај за из кон-
зер ве. Уме сто па ра дај за, те сто се мо же 
пре ма за ти ај ва ром или пре кри ти тан ким 
ли сто ви ма не ког то пи вог си ра.
Пре ко ове под ло ге рас по ре ди ти цве ти-

ће бро ко ли ја и пре ли ти ме ша ви ном два 
ја је та, 200 мл па вла ке са ма ло со ли, би-
бе ра и ори га на. За пе ћи у ре р ни.

Бро ко ли са ја ји ма
Крат ко ба ри ти 500 г бро ко ли ја па ис-

ки да ти у ли сти ће, по ме ша ти са сец ка ном 
цр ве ном или жу том па при ком и две ка ши-
ке ма сли но вог уља или ото пље ног бу те ра 
па рас по ре ди ти у ва тро стал ну по су ду.
Улу па ти осам жу ма на ца, до да ти 250 г 

на рен да ног си ра (га у да, че дар или дру-
ги), 250 мл слат ке или дру ге па вла ке, 

две ка ши ке сец ка ног пе р шу на, ма ло со-
ли и би бе ра и уме ша ти снег од осам бе-
ла на ца и том ма сом пре кри ти бро ко ли и 
ис пе ћи у ре р ни.

Крем са ка р фи о лом
Одво је но у по со ље ној во ди оба ри ти 

600 г бро ко ли ја и 500 г ка р фи о ла па у 
блен де ру или на дру ги на чин са мле ти и 
по ме ша ти обе ма се. Уме ша ти 200 г на-
рен да не го р гон зо ле или дру гог си ра, две 
ка ши чи це ото пље ног бу те ра, про пр же ну 
сит но сец ка ну ма њу гла ви цу цр ног лу-
ка, со ли и би бе ра по уку су. Ово је до бар 
обр ок уз ма ло ба ре не или пе че не ри бе и 
са ла ту од све жег по вр ћа.

Пр же ни бро ко ли
Пр же не на мир ни це тре ба из бе га ва ти, 

али по не кад ваљ да не ће да ште ти. На-
пра ви ти ма су за па ла чин ке од 2-3 ја је та, 
мле ка и бра шна али гу шће не го за па ла-
чин ке, при че му је бо ље да се на пра ви 
снег од бе ла на ца и уме ша у ову ма су. Да 
би је ло би ло пи кант ни је, мо же се додати 
ка ши ка-две про пр же них и усит ње них се-
мен ки сун цо кре та, бун де ве или су са ма 
па уме ша ти 500 г бро ко ли ја ис ки да ног 
на цве ти ће. Ва ди ти ка ши ком и пр жи ти 
на то плом уљу. До бар обр ок уз са ла ту од 
све жег по вр ћа.

Ва ри во
Про пр жи ти сит но сец ка ну гла ви цу цр-

ног лу ка, до да ти 500 г бро ко ли ја ис ки да-
ног на цве ти ће, на ли ти по ла ли тра па-
ра дајз со ка или 500 г све жег па ра дај за 
(ољу штен и исец кан), ка ши ку ин те грал-
ног бра шна раз му ће ног у ма ло во де, по-
ла ка ши чи це су вог биљ ног за чи на, ма ло 
со ли и би бе ра и ку ва ти пет ми ну та.
Ва ри во се мо же пра ви ти од ме ша ви не 

бро ко ли ја и дру гог по вр ћа с тим што се 
пр во ма ло ба ри твр ђе по вр ће (на при-
мер, бо ра ни ја, кром пир, ша р га ре па) па 
по том до да бро ко ли и све оста ло као у 
прет ход ном ре цеп ту.

Пен зи о нер ка Ко ва

Бро ко ли – хра на за ср це
У мно гим тек сто ви ма о ко ри сно сти бро ко ли ја ис ти че се да је до бар ан ти ок си дант, 

да шти ти ср це, да је до бра пре вен ци ја про тив оч не мре не а због вла ка на да је 
до бар за ва ре ње. Дру гим ре чи ма, уме сто гу та ња ра зних пи лу ла, бо ље је че шће 

је сти ово по вр ће. На рав но, ово је ша ла, тре ба стрикт но при ме њи ва ти те ра пи ју ко ју 
про пи ше ле кар, али ће по мо ћи и ако се сва ко днев но је де не ко по вр ће и во ће.
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ПРИ ЧА ЛА МИ МО ЈА БА КА

Иш че ки ва ња

Ко је ста ри ји, јав ност или по сла ни ци, 
и има ли вла да пра во да се ме ша
у по сло ве пар ла мен та јер су
по сла ни ци иза бра ли вла ду,
а не обр ну то

Од оног до ба у ко ме смо се ра до ва ли но вим фа бри ка-
ма, пу те ви ма и пе то лет ка ма про шле су де це ни је. Ти се 
то га, де те мо је, и не се ћаш, а знам да ти ма ти и отац 

ни су при по ве да ли о то ме јер су у вре ме кад се сла вио рад и 
са ми би ли де ца. Ни је он дак би ло те ле ви зи је ко ја би за ви ри-
ва ла у скуп штин ске ска ми је и по ка зи ва ла шта дру го ви од бор-
ни ци го во ре. Али, по што их је на род би рао, они су не ка ко и 
по сто ја ли у на ро ду – на на род ним збо ро ви ма, у фа бри ка ма, 
пр во мај ским уран ци ма, на рад ним ак ци ја ма и гра ди ли шти ма. 
Го во ри ли су о те шко ћа ма и на род ним не при ја те љи ма, о про-
па ган ди и до ма ћим из дај ни ци ма, али и о бо љем су тра. И ти, 
углав ном ва тре ни, па три от ски го во ри за вр ша ва ни су чу ве ном 
ре че ни цом: „На пред, у но ве рад не по бе де”!
Ми смо њи ма нај че шће ве ро ва ли и сма тра ли их нај бо љим 

си но ви ма на шег ро да, јер су нас во ди ли у све тлу бу дућ ност.
Не знам, љу би те ба ба, кад је (и да ли је) та све тла бу дућ-

ност сти гла; мо жда је и на вра ти ла, па се, од нас не до стој них, 
нео па же но из ву кла.
Тек, њу ви ше ни ко не че ка, јер би, из ове са да шњо сти, 

та ко не што би ло не у ме сно. Не кад смо че ка ли Но ву го ди ну, 
а и Бо жић, углав ном тај но. И ра до ва ли смо се пр вом ра дио-
апа ра ту, фа брич ком на ме шта ју, сме де рев цу, гра мо фо ну, те-
ле ви зи ји и фи ћи. Да нас, у из о би љу тех нич ких апа ра та ко јих 
је сва ка ку ћа пре пу на, љу ди ма увек не до ста је још не што што 
мо ра ју да има ју, јер иш че ку ју го ре су тра – скок евра и ка ма та, 
пад за ра да или рас пад фир ме.
Иш че ки ва ње је, че до мо је, по ста ло наш на чин жи во та. 
Иш че ки ва ли смо, јер је Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја 

то пред ви де ла, пан де ми ју тог но вог гри па, ко ја, и по ред ми-
ли о на спрем них вак ци на у све ту, ни је сти гла. Али, сти гли су 
зах те ви за ис тра гу о при ти сци ма да се та пан де ми ја про гла-
си. Е, сад, да ли се ту не ком ра ди ло о гла ви, или о џе пу, про-
ве ра ва ће не ка европ ска ко ми си ја. Ми, по што ни смо у Европ-
ској уни ји баш и не ма мо ве зе с тим. Хо ће мо ли от ка за ти ко ју 
од три ми ли о на на ру че них вак ци на, и под ко јим усло ви ма, не 
зна се. У За во ду за здрав стве но оси гу ра ње ка жу да су вак-
ци ну на ру чи ли по на ло гу вла де и да они не мо гу да от ка жу 
оста так по руџ би не. Ре сор ни ми ни стар не ће да ко мен та ри ше 
мо гућ ност пла ћа ња пе на ла про из во ђа чу, али је на ло жио Рад-
ној гру пи да на пра ви ана ли зу вак ци на ци је у пр вом ме се цу (за 
три не де ље вак ци ни са ло се не што ви ше од 1,5 од сто ста нов-
ни штва), да би се пред ви део да љи ток. Али, шеф Рад не гру пе 
из ја вљу је да ми ни стар мо же да при ча шта хо ће – на бав ка три 
ми ли о на до за је нео п ход на, и ако вла да од то га од сту пи, он 
ће да ти остав ку! Јер, ње га не за ни ма ко руп ци ја (ка же да је 
све то на ду ва но), не го без бед ност ста нов ни штва.

Е, сад, не знам да ли и он спа да у оних 30.000 функ ци о не ра 
ко ји Аген ци ји за ко руп ци ју тре ба да пре да ју по дат ке за имо-
вин ску кар ту – пла ту и уз пла ту, хар ти је од вред но сти, дра-
го це но сти, умет нич ке и дру ге збир ке, не крет ни не, по крет ну 
имо ви ну... Не ки ће по да ци би ти за шти ће ни, а оста ли ће се 
об ја вљи ва ти. По оно ме што су по је ди ни ра ни је при ка за ли, 
мо же се за кљу чи ти да баш и не ма ју мно го – ви ше им има ју 
же не и де ца, сва сти ке и та ште. Ко мен та ри ше на род, али и 
по ли ти ча ри. Та ко је је дан углед ник из ја вио „да му је до ста 
оних ко ји су у по ли ти ку ушли го ли, а да нас су до бро об у че ни; 
а кад их пи таш шта су ра ди ли пре по ли ти ке, они ка жу да су 
за вр ши ли фа кул те те...”
Али, не бри нем ја за њих, че до мо је, јер су мно ги бр зо по-

те зно по ста ли ма ги стри, док то ри на у ка, екс пер ти за све и 
сва шта.
Од тих 30.000 функ ци о не ра на ра зним ни во и ма бри нем се 

са мо за го спо ду на род не по сла ни ке. Хо ће ли њих 250 има ти 
оно што је На цр том за ко на о Скуп шти ни Ср би је пред ви ђе но – 
до бре по сла нич ке пен зи је за три ман да та?! Опет су но ви на ри 
уз ви тла ли пра ши ну јер, ка ко ре че пред сед ни ца Скуп шти не, 
де фи ни ти ван текст још ни је до нет, а ме ђу не ко ли ко вер зи ја 
у јед ној се чак по сла нич ке пен зи је и не спо ми њу. Ње но ми-
шље ње је да у ова ко те шкој си ту а ци ји по сла нич ке пен зи је не 
сме ју из ла зи ти из окви ра суд би не гра ђа на. Има их, ме ђу тим, 
ко ји сма тра ју да је то те ма на ко јој се згр ћу јеф ти ни по ли тич-
ки по е ни, и уру ша ва углед пар ла мен та и по сла ни ка. Је дан 
чак ка же да вла да не ма пра во да се ме ша у по сло ве пар ла-
мен та јер су по сла ни ци иза бра ли вла ду, а не обр ну то. Али, 
ка же и да се за ко ни не пи шу на осно ву ко мен та ра јав но сти. 
Ако је та јав ност уства ри на род, ко ји је и би рао те по сла ни ке 
да га за сту па ју, пи там се, љу би те ба ба, ко је он да ста ри ји?

Уну ка Ика

лековита казивања
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Са ре дов ним бо жић ним и 
но во го ди шњим че стит-
ка ма, Сло вен ци су до-

би ли и јед ну спе ци јал ну, ко ју 
им је по сла ла њи хо ва вла да: 
на ја ву да ће то ком 2010. би-

ти де фи ни са на но ва ре фор ма 
пен зиј ског си сте ма.
Сло вен ци, до ду ше, ни су 

из не на ђе ни, јер им је та ко 
не што на ја вље но још про-
шлог сеп тем бра. Ни су, ме ђу-
тим, ни об ра до ва ни, јер но ви 
за хват у то ка ко се пен зи је 
до де љу ју и ва ло ри зу ју ни је 
та ко да ре жљив као ста ри, 
ко ји, уоста лом, и ни је мно го 
по тра јао. Уве ден је тек 1999. 
године.
Син ди ка ти, сви од ре да, на-

ја ви ли су про те сте, јер се но-
вом ре фор мом кре шу мно га 
пра ва и по год но сти ко је су 
по сто ја ле, а с дру ге стра не 

за о штра ва ју усло ви пен зи о ни-
са ња. Ни је у том по гле ду по-
мо гао ни са ста нак та мо шњег 
Со ци јал ног са ве та (у ко ме, 
као и код нас, се де пред став-
ни ци вла де, по сло да ва ца и 

син ди ка та). Пр ви су, на рав-
но, из не ли ар гу мен те за што 
си стем мо ра да се ме ња и за-
што не мо же ви ше да се че ка, 
по сло дав ци су сма тра ли да је 
вла дин пред лог до бра осно ва 
за да љу ди ску си ју, а син ди ка-
ти су, раз ме се, ли стом би ли 
про тив.
Док је прет ход ном ре фор-

мом би ло пред ви ђе но да су 
го ди не за пре ста нак рад ног 
ста жа 63 за му шкар це и 61 
за же не (ко је још мо гу у пен-
зи ју са на пу ње них 56 го ди на 
и че ти ри ме се ца жи во та), по 
но вом си сте му гра ни ца за све 
ће би ти – 65 го ди на.

Али, кључ на про ме на је – 
што не ће ви ше би ти оба ве-
зног од ла ска у пен зи ју ни са 
65. Они ко ји же ле да на ста ве 
да ра де, би ће за то и сти му-
ли са ни: пен зи ја ће им би ти 
ви ша по два од сто за сва ку 
екс тра го ди ну.
Ја сно је чи ме је мо ти ви са-

на ова ме ра. И Сло ве ни ја ра-
пид но ста ри, па се про ду жа-
ва њем рад ног ве ка по пу ња ва 
не ста ши ца рад них ру ку, али и 
сма њу је при ти сак на фон до-
ве, од но сно др жав ни бу џет.

Син ди ка ти, ме ђу тим, про те-
сту ју, сма тра ју ћи да се ти ме 
по гор ша ва по ло жај за по сле-
них. По зи ва ју се на чи ње ни цу 
да је ве ли ки број да нас рад но 
ак тив них Сло ве на ца по чео ра-
но да ра ди, па ће но ви услов 
за ре зул тат има ти да ће мно ги 
до пен зи је мо ра ти да ра де чак 
45 го ди на. Ми ни стар ство пак 
обра зла же да но ве ге не ра ци је 
да нас ка сни је по чи њу да ра де, 
па ће са 65 има ти оних уоби ча-
је них 40 го ди на рад ног ста жа.
По ред по ме ну тог бо ну са, 

уво де се и „ма лу си” – ка зне. 
За сва ки ме сец пре вре ме ног 
пен зи о ни са ња (да кле, пре 65 

го ди на) пен зи ја ће би ти сни-
жа ва на за 0,3 од сто.
Но ви си стем не ће, ме ђу тим, 

би ти при ме њи ван од мо мен та 
ка да, по сле свих кон сул та ци-
ја, до би је ко нач но ами но ва ње 
у пар ла мен ту. Пред ви ђа се 
да тран зи ци о ни пе ри од тра-
је чак пет го ди на, што зна чи 
да ће ње го во пу но деј ство 
по че ти да ва жи тек од 1. ја-
ну а ра 2015. Али, и та да ће се 
од но си ти са мо на оне ко ји су 
мла ђи од 55 го ди на. Они ста-
ри ји пен зи о ни са ће се и да ље 

по ста ром, али се не ве ру је да 
ће их до тле би ти пре ви ше.
Циљ свих про ме на је – 

ства ра ње „одр жи вог” пен зиј-
ског си сте ма. По сто је ћи је то 
је два. То ком 2009. вла да је у 
пен зиј ске фон до ве мо ра ла да 
„упум па” 125 ми ли о на евра. 
Ако се ни шта не би про ме-
ни ло, из два ја ња за пен зи је 
до сти гла би 12 од сто бру то 
на ци о нал ног про из во да, што 
„Сло ве ни ја не мо же се би да 
при у шти”. Пре ма ранг-ли сти 
ко ју је са ста ви ла кон сул тант-
ска ку ћа „Али јанз гло бал ин-
ве сторс” (АГИ), Сло ве ни ја, у 
дру штву са Грч ком и Шпа ни-

погледи са стране

ЗА О ШТРА ВА ЈУ СЕ УСЛО ВИ ПЕН ЗИ О НИ СА ЊА У ДЕ ЖЕ ЛИ

Сло ве ни ја: ду жи рад ни век
Де сет го ди на по сле пр ве ре фор ме
пен зиј ског си сте ма, си ту а ци ја је из ну ди ла 
дру ги ве ли ки за хват у то ка ко се 
пен зи је до де љу ју и ва ло ри зу ју
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Ши ри се све том, а ни је 
ви рус гри па AH1N1. 
У пи та њу је епи де-

ми ја стра ха од гу бит ка по сла 
ко ја је за хва ти ла и бо га те и 
си ро ма шне. У Ср би ји, као и у 
Аме ри ци или на дру гим стра-
на ма, по ка за ла су ис пи ти ва-
ња јав ног мње ња уочи Но ве 
го ди не, нај ве ћи из вор бри ге 
пред ста вља не си гур ност рад-
ног ме ста и стал на опа сност 
ко ју рад ник осе ћа да већ су-
тра мо же да се на ђе на ли сти 
„за од стрел”. Ипак, иако су 
стреп ње за јед нич ке, њи хов 
ин тен зи тет ни је сву да под јед-
нак. Не мач ка, на при мер, има 
са свим спе ци фич на ис ку ства 
али и ре ше ња, а јед но од њих 
је, ре ци мо, скра ћи ва ње рад-
ног вре ме на.
У ат мос фе ри гло бал не еко-

ном ске не из ве сно сти сва ка ко 
да из не на ђу ју ће де лу је упра-
во об ја вљен по да так да је у 
Не мач кој, „упр кос нај ве ћој 
кри зи у ко јој се зе мља на шла 
по сле Дру гог свет ског ра та”, 
ка ко се под се ћа у аген циј ском 
из ве шта ју, ви ше по сло ва по-
кре ну то не го што је пре ки ну-
то. Пре ци зни је, то ком 2009. 
го ди не осно ва но је укуп но 
410.000 фир ми, ма њег и сред-
њег оби ма, до 20 за по сле них, 
а исто вре ме но је ка та нац ста-
вљен на 397.000 пред у зе ћа.
Раз ли ка од 13.000 у ко рист 

ак тив них ком па ни ја зна чи и 
ма ње љу ди без по сла, што се 
та ко ђе ис ка за ло у ста ти сти ци 
са при ме са ма уме ре ног оп-
ти ми зма. Фе де рал на аген ци-
ја за рад са оп шти ла је у де-

цем бру ми ну ле, 2009. го ди не 
да је про це нат не за по сле них 
опао на 7,6 од сто, са 7,7 од-
сто, за бе ле же них прет ход ног 
ме се ца. Да ље је ре че но да 
је тај де цем бар ски број од 
3.215.000 љу ди без по сла нај-
ни жи у чи та вој го ди ни, од но-
сно од де цем бра 2008.
Ка ко је би ло мо гу ће одр-

жа ти не за по сле ност не са мо 
на истом ни воу не го је чак и 
сма њи ти у вре ме ка да се ре-
ал но оче ки вао њен по раст? 
Не ма ми сте ри је, твр де струч-
ња ци. За слу га за то при па да 
та ко зва ном скра ће ном ра ду, 
ор га ни за ци о ном мо де лу ко-
ји под ра зу ме ва скра ћи ва ње 
рад ног вре ме на до 50 од сто, 
без от пу шта ња и без дра стич-
ног сма њи ва ња за ра да. Рад-
ни ци при ма ју 80 од сто пла та 
од че га ве ћи део фи нан си ра 
др жа ва.
От при ли ке ми ли он и по 

не мач ких рад ни ка об у хва ће-
но је овим кон цеп том, чи ју 
при ме ну је вла да, због по зи-
тив них ефе ка та, про ду жи ла 
кра јем де цем бра за на ред-
них 12 ме се ци, са оче ки ва ним 
да љим про ду жет ком до ју на 
2011. Уче шће вла де је ов де 
од кључ ног зна ча ја јер це лу 
ше му фи нан сиј ски по др жа ва, 
с јед не стра не по кри ва ју ћи 67 
од сто рад нич ких при ма ња, а 
с дру ге до дат но рас те ре ћу-
ју ћи по сло дав це пу тем по ре-
ских олак ши ца.
Без др жав не пот по ре овај 

мо дел не би мо гао да функ ци-
о ни ше, али из фе де рал не ка-
се но вац би оти шао и ова ко и 

она ко. Др жа ва на овај на чин 
по ма же одр жа ва ње за по сле-
но сти, у су прот ном има ла би 
из дат ке за раз не ви до ве со ци-
јал не по мо ћи за не за по сле не. 
Ши ре гле да но, до бит је сва ка-
ко та мо где су љу ди на рад-
ним ме сти ма, ма кар и кра ће и 
ма кар уз про ду же ни од мор јер 
ако при том до би ја ју и пла ту, 
то омо гу ћа ва одр жа ва ње тра-
жње и са мим тим да ље под-
сти ца ње про из вод ње.
Не што слич но, али са дру-

гих по зи ци ја, про па ги рао је 
пре 80 го ди на и чу ве ни аме-
рич ки ауто мо бил ски маг нат 
Хен ри Форд, ко ји је у сво јим 
по го ни ма 1926. го ди не уки-
нуо ше сто днев ну и увео пе то-
днев ну рад ну не де љу. Ви де ћи 
у рад ни ци ма глав не по тро ша-
че го во рио је да они тре ба да 
бу ду пла ће ни то ли ко да мо гу 
да ку пу ју то што про из во де, 
али и да има ју до вољ но сло-
бод ног вре ме на да у све му 
то ме ужи ва ју.
Мек си ка нац Хо се Ан хел Гу-

риа, ге не рал ни се кре тар Ор га-
ни за ци је за еко ном ску са рад-
њу и раз вој (ОЕЦД), је се нас 
је у ин тер вјуу за „Дој че ве ле” 
ова ко ви део не мач ки мо дел: 
„За хва љу ју ћи скра ће ном рад-
ном вре ме ну љу ди за др жа ва ју 
по сао и ти ме оста ју у сре ди-
шту дру штве них до га ђа ја. Не 
гу бе по сао и до сто јан ство, а 
по рез и да ље пла ћа ју. Због 
то га је тај мо дел пре по руч-
љив... Еко но мич ни је је за др-
жа ти љу де на по слу, иако је 
то у пр ви мах ску пље”.

 Д. Дра гић

КА КО СА ЧУ ВА ТИ РАД НА МЕ СТА

Успешан немачки модел
јом, има је дан од нај не о др-
жи ви јих пен зиј ских си сте ма у 
Евро пи. Ли ста је, ина че, са чи-
ње на на осно ву де мо граф ских 
по ка за те ља, ор га ни за ци је ак-
ту ел ног пен зиј ског си сте ма и 
ста ња јав них фи нан си ја.
Пре ма на ла зи ма АГИ-ја, док 

Шпа ни ја има „да ре жљи ви пр-
ви стуб”, Грч ка „ве о ма да ре-
жљи ви пр ви стуб”, до тле Сло-
ве ни ја не ма аде кват ни си стем 
ви ше сту бо ва. То прак тич но 
зна чи да се у глав ном на у му 
ре фор ме из 1999. прак тич но 
ни је ус пе ло.
Но ви си стем у Сло ве ни ји би 

ина че имао три кла сич на сту-
ба и је дан спе ци јал ни. Пр ви је 
уоби ча је но по пу ња ва ње фон-
до ва до при но си ма по сло да-
ва ца и упла та ма за по сле них, 
дру ги под ра зу ме ва то исто, 
али као „пре миј ско”, од но сно 
до дат но, док су у тре ћем са мо 
при ват ни, до бро вољ ни штед-
ни ра чу ни.
Че твр ти стуб ни је че твр ти 

не го „нул ти”. Он би сва ком 
Сло вен цу ко ји на вр ши 65 го-
ди на обез бе ђи вао пен зиј ски 
до да так, ко ји у овом тре нут ку 
ни је кван ти фи ко ван, али ко ји 
би тре ба ло да за ме ни по сто је-
ће др жав не пен зи је, ко је са да 
из но се око 180 евра ме сеч но.
Што се ти че до бро вољ них 

упла та, ту Сло ве ни ја и не 
сто ји та ко ло ше: чак 47 од-
сто рад но ак тив них упла ћу је 
у пен зиј ске фон до ве, по врх 
оно га што за то из два ја ју њи-
хо ви по сло дав ци.
Про ме на је та ко ђе и по ве-

ћа ва ње об ра чун ског пе ри о да 
за утвр ђи ва ње из но са пен зи-
је. Уме сто до са да шњих 18 го-
ди на, са да ће се у об зир узи-
ма ти при ма ња то ком 35 го ди-
на. Син ди ка ти ово оспо ра ва ју, 
јер њи хо ва ра чу ни ца по ка зу је 
да ће ти ме пен зи је у про се ку 
би ти сни же не за 10 од сто.
Син ди ка ти су и про тив пен-

зиј ске рав но прав но сти, из јед-
на ча ва ња рад ног ста жа ко ји 
је пен зиј ски услов за му шкар-
це и же не.
Што се ре ва ло ри за ци је пен-

зи ја ти че, у оп ти ца ју је „швај-
цар ска фор му ла”: да се ко-
рек ци је вр ше узи ма њем оба 
за то кључ на фак то ра, ра ста 
про сеч них пла та и ин фла ци-
је, у од но су 50 пре ма 50 од-
сто.                Ми лан Бе кин
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на лицу места

У Са ве зу су во ди ли ра чу на
да по моћ до би ју ствар но
нај си ро ма шни ји ко ри сни ци 
ко ји не ма ју не ке дру ге
из во ре при хо да

По кра јин ска ад ми ни стра ци ја, на 
мол бу Са ве за пен зи о не ра Вој во ди-
не, до де ли ла је про те кле го ди не 

29.921 па кет ху ма ни тар не по мо ћи ко ри-
сни ци ма чи ја ви си на пен зи ја не пре ла зи 
нај ни жи из нос. Па ке ти ко ји су од апри ла 
2009. го ди не са чи ње ни од ра зно вр сних 
на мир ни ца и са ни тар них сред ста ва из 
По кра јин ских роб них ре зер ви, де ље ни 
су у ви ше на вр та. Укуп но је по де ље но 
299.210 ки ло гра ма цр ног лу ка, 748.025 
ки ло гра ма бра шна, 194.486 ки ло гра ма 
пре храм бе них на мир ни ца, 179.526 ки-
ло гра ма са ни тар ног ма те ри ја ла и још 
89.763 ки ло гра ма до да та ка са ни тар ном 
ма те ри ја лу. По је ди нач но, сва ки пен зи-
о нер до био је 10 ки ло гра ма цр ног лу ка, 
25 ки ло гра ма бра шна, 6,5 ки ло гра ма 
пре храм бе них ар ти ка ла, шест ки ло гра-
ма са ни тар них ар ти ка ла и три ки ло гра-
ма до дат них про из во да уз са ни тар ни 
па кет.
Ди рек ци ја за роб не ре зер ве АП Вој во-

ди не ор га ни зо ва ла је па ко ва ње и до пре-
ма ње ро бе до 44 оп штин ска удру же ња 

пен зи о не ра. Ме ђу тим, на те ре ну, ро ба 
је ди стри бу и ра на на ви ше на чи на. Пен-
зи о не ри из оп штин ских ор га ни за ци ја су, 
или сво јим сред стви ма и ан га жо ва њем, 
или уз по моћ ло кал не са мо у пра ве, ху ма-
ни тар ну по моћ рас по де ли ли до 400 ме-
сних ор га ни за ци ја ко је по кри ва ју ме сне 
за јед ни це у гра до ви ма и у се ли ма ши ром 
Вој во ди не. Ди стри бу ци ју па ке та у Но вом 
Са ду оба вио је Цр ве ни крст.    
У Са ве зу су во ди ли ра чу на да по моћ 

до би ју ствар но нај си ро ма шни ји пен-
зи о не ри ко ји не ма ју не ке дру ге из во ре 
при хо да за жи вот. Ре ци мо да не при ма ју 
слу чај но још и пен зи ју из ино стран ства 
или да има ју још јед ну пен зи ју у до ма-
ћин ству или не ке дру ге зна чај ни је при-
хо де (од по љо при вре де, имо ви не...).

При ли ком рас по де ле ху ма ни тар не по-
мо ћи би ло је ан га жо ва но ви ше сто ти на 
пен зи о не ра, ко ји су тај по сао оба ви ли 
во лон тер ски.   
По што је из ве сно да ће и 2010. го ди на, 

због за мр за ва ња пен зи ја, би ти те шка за 
жи вот они ма ко ји при ма ју нај ни же пен-
зи је, Са вез ће се по но во обра ти ти по кра-
јин ској ад ми ни стра ци ји за до де лу ху ма-
ни тар не по мо ћи овим љу ди ма. 
Пред ло жи ће, та ко ђе, и да се сма њи 

ис по ру ка бра шна за 10 до 15 ки ло гра-
ма, а да се уме сто то га пен зи о не ри ма 
обез бе ди 2-3 ки ло гра ма ше ће ра и не ко-
ли ко ли та ра је сти вог уља. Љу ди из Са-
ве за ми сле да би би ло до бро и ка да би 
ху ма ни тар на по моћ у 2010. го ди ни би ла 
обим ни ја да би би ла по де ље на још ве-
ћем бро ју нај у гро же ни јих осо ба. 
Слич но ми сле и ак ти ви сти из оп штин-

ских удру же ња пен зи о не ра.   
Мир ја на Тре ска ни ца, се кре тар Оп-

штин ског удру же ња пен зи о не ра у Срем-
ској Ми тро ви ци, ка же да су при ли ком 
рас по де ле ху ма ни тар не по мо ћи има ли 
по моћ ло кал не са мо у пра ве. Гра до на чел-
ник Срем ске Ми тро ви це обез бе дио је два 
во зи ла и во за че за ову на ме ну, а ку ри о-
зи тет је да су и они по ма га ли пен зи о не-
ри ма при ли ком уто ва ра и ис то ва ра ро бе. 
Би ло је до ста по сла, по што је у овом ре-
ги о ну 1.258 си ро ма шних ста ри на при ми-
ло по моћ. Пре ма про це ни Мир ја не Тре-
ска ни це, по моћ је по треб на и још ве ћем 
бро ју љу ди. Већ је по стиг нут и до го вор са 
ло кал ном са мо у пра вом да се ове го ди не 
на ста ви са рад ња на сли чан на чин – ка да 
по кра јин ска вла да бу де де ли ла по моћ. У 
ме ђу вре ме ну Оп штин ско удру же ње пен-

ВОЈ ВО ЂАН СКИ ПЕН ЗИ О НЕ РИ ОЧЕ КУ ЈУ ХУ МА НИ ТАР НУ ПО МОЋ ПО КРА ЈИ НЕ И У 2010. ГО ДИ НИ

Ла не по де ље но 30.000 
па ке та

Драгослав МихајловићМирјана Тресканица

Љиљана Петров
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зи о не ра из Срем ске Ми тро ви це на ба вља 
огрев на се дам ра та за сво је чла но ве и 
да је им мо гућ ност да кал ку ли шу са ви си-
ном ра те, то јест да упла ћу ју ме сеч ни из-
нос ко ји им од го ва ра, с тим да све мо ра 
би ти ис пла ће но до 31. ју ла.     

С дру ге стра не, пре ма ре чи ма Дра го-
сла ва Ми хај ло ви ћа, се кре та ра Оп штин-
ског удру же ња Бач ка Па лан ка, они су 
по де ли ли 1.075 па ке та ху ма ни тар не 

по мо ћи, а пре ма ње го вој про це ни, око 
1.800 љу ди је ис пу ни ло по треб не усло-
ве за при јем по мо ћи, па се на да да ће 
у 2010. го ди ни би ти до вољ но па ке та за 
све њих.
Вла до Ми ло ше вић, пред сед ник Оп-

штин ског удру же ња пен зи о не ра из Ба ча, 
са оп штио је да су они при ми ли и по де-
ли ли па ке те за 334 пен зи о не ра, док их 
је око 620 ис пу ни ло усло ве. Ме ђу тим, и 
они су све сни да др жа ва чи ни све што 
мо же и за хвал ни су за већ уру че ну по-
моћ. Ди стри бу ци ју па ке та су оба ви ли 
властитим сред стви ма и уз ан га жо ва ње 
сво јих чла но ва.
Љи ља на Пе тров, пред сед ник Оп штин-

ског удру же ња пен зи о не ра из Зре ња ни-
на, ка же да су има ли по моћ из ло кал не 
са мо у пра ве, углав ном при ли ком тран-
спор та ро бе до 22 на се ље на ме ста, док 
су до 12 ме сних ор га ни за ци ја у гра ду 
са ми ор га ни зо ва ли пре воз. Ин те ре сант-
но је да су за уто вар и ис то вар па ке та 
ан га жо ва ли мла ђе не за по сле не љу де 
– уз од ре ђе ну на кна ду. У зре ња нин ској 
ор га ни за ци ји по де ље но је 1.908 па ке та, 
а усло ве за до де лу по мо ћи ис пу ни ло је 
ви ше од две хи ља де љу ди. Но, ово удру-
же ње у са рад њи са Оп штин ским удру же-
њем Са ве за ин ва ли да ра да из Зре ња ни-
на у раз го во ри ма је са рад ни ци ма из Ре-
пу блич ког фон да ПИО Фи ли ја ле Зре ња-

нин да се на бав ка огре ва у овој го ди ни 
оба ви об у ста ва ма од пен зи је у 18 ра та 
(за де вет ме се ци кроз два де ла пен зи је 
ме сеч но), да би ра та би ла што ни жа и 
при сту пач ни ја сви ма.    
Ни ко ла Гр ко вић, пред сед ник Оп штин-

ског удру же ња пен зи о не ра из Ин ђи је, 
оба ве стио нас је да су они по де ли ли ви-
ше па ке та ху ма ни тар не по мо ћи не го што 
има ју чла но ва, што је нај бо љи при мер 
да су де ље ни рав но прав но сви ма – без 
раз ли ке, ка да су ис пу ње ни пред ви ђе ни 
усло ви. Чла но ва има ју 680 а по де ли ли су 
ви ше од 700 па ке та.    
По моћ за ди стри бу ци ју ове ро бе ни су 

ни тра жи ли од ло кал не са мо у пра ве, јер 
су пре за до вољ ни ти ме што им је оп шти-
на до де ли ла два ло ка ла на ко ри шће ње у 
са мом цен тру гра да.
Ни ко ла Гр ко вић ка же да ће за ово-

го ди шњу до де лу по мо ћи по ку ша ти да 
при пре ме још пре ци зни ју со ци јал ну 
кар ту, по себ но у се о ским сре ди на ма, 
ка ко се не би де си ло да не ко ко, ре ци-
мо, има за се ја но пет ју та ра зе мље под 
пше ни цом до би је 25 ки ло гра ма бра шна 
по што ис пу ња ва усло ве за до де лу по-
мо ћи јер су па ор ске пен зи је по сло вич-
но ни ске. 
Са мо да ху ма ни тар на по моћ нај у гро-

же ни ји ма стиг не и ове го ди не... 
Ми ро слав Мек те ро вић

Владо Милошевић

У срем ском се лу Ма ла 
Ре ме та у око ли ни Врд-
ни ка отво ре на је кра јем 
де цем бра тех но ло шки 
нај са вре ме ни ја хлад ња-
ча у Ср би ји. Овај мо дер-
ни обје кат за скла ди-
ште ње во ћа, ка па ци те та 
3.200 то на, из гра ди ло је 
пред у зе ће „Атос Ви нум” 
– уз по др шку од 27,5 
ми ли о на ди на ра из бу-
џе та по кра јин ске вла де. 
Пред у зе ће, ко је се ба ви 
план та жним уз го јем во-
ћа, по себ но ја бу ка, за-
о кру жи ло је на овај на-
чин про из вод ни ци клус и обез бе ди ло усло ве за ду го роч ну 
успе шну са рад њу са куп ци ма из ино стран ства.
Пре ма ре чи ма ди рек то ра Ми ше Де у ри ћа, већ са да је у 

хлад ња чи сме ште но 2.000 то на све жих ја бу ка, а то ком 2009. 
го ди не на ру ском тр жи шту про да то је 400 то на ја бу ка са њи-
хо вих план та жа.

– Ова хлад ња ча има ве ли ки зна чај, и то не са мо на ни воу 
оп шти не, ре ги о на или По кра ји не, јер је при мер ка ко са вре-
ме на тех но ло ги ја и ин фра струк ту ра по ма жу у кре и ра њу но-
вих рад них ме ста, ства ра ју са вре ме но по слов но окру же ње, 

али и ме ња ју чи та ву 
ло кал ну за јед ни цу, 
до но се ћи при хо де и 
бо љи жи вот. На овај 
на чин оства ру је се 
и про фи та бил на по-
љо при вред на про-
из вод ња, јер ква-
ли тет на во ћар ска 
про из вод ња до но си 
два де се так пу та ве-
ћи при ход од тра-
ди ци о нал ног уз го ја 
ра тар ских кул ту ра. 
За успех ова квих 
ула га ња и оса вре-
ме њи ва ње на ше по-

љо при вре де и агро ин ду стри је, по треб на је са рад ња на свим 
ни во и ма, од ло кал не са мо у пра ве до Ре пу бли ке, јер су то ком 
по след њих де це ни ја за са ди ви но ве ло зе, во ћа и по вр ћа би-
ли са свим за не ма ре ни – ре као је при ли ком пу шта ња у рад 
хлад ња че Бо јан Пај тић, пред сед ник Вла де Вој во ди не.
Ин ве сти ци је по пут ове по ма жу оп ста нак на ших се ла и 

обез бе ђу ју ква ли тет ни ји жи вот у њи ма, а по кра јин ска ад-
ми ни стра ци ја пла ни ра да уско ро по ста ви пум пе на Ду на ву, 
ко је ће омо гу ћи ти на вод ња ва ње и за ли ва ње воћ ња ка и зе-
мљи шта под по вр тар ским за са ди ма.  М. Мек те ро вић 

НО ВА ХЛАД ЊА ЧА ЗА РАЗ ВОЈ ВО ЋАР СТВА У СРЕ МУ

Све же ја бу ке це ле го ди не
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За пра де ду и име ња ка
овог пен зи о не ра још
1909. го ди не на пра вио
их је мај стор Па вле Ко јић

Ми лу тин Па нић, трак то ри ста у 
пен зи ји из Се лев ца, по се ду је ка-
на те за за пре жна ко ла ко ја да нас 

пред ста вља ју зна чај ну ет но ло шку вред-
ност. Ста ра су чи тав је дан век, а ку пио 
их је још 1909. го ди не ње гов пра де да и 
име њак Ми лу тин, ко ји се це лог жи во та 
ба вио зе мљо рад њом. На пра вио их је на-

МИ ЛУ ТИН ПА НИЋ ИЗ СЕ ЛЕВ ЦА ЧУ ВА КА НА ТЕ СТА РЕ СТО ГО ДИ НА

Над жи ве ле три ко ле на
да ле ко чу ве ни се ле вач ки мај стор Па вле 
Ко јић и то та ко до бро да и да нас слу же.
До ду ше, у њи ма се ви ше не пре во зи 

ни ка кав те рет, јер у овој по ро ди ци, као 
уоста лом и у дру гим, ви ше не ма вуч них 
гр ла, дав но су их за ме ни ли трак то ри. Са-
да шњи вла сник ста ре и очу ва не ка на те 
др жи у ма га зи, до вр ха на пу ње не пше-
ни цом та ко да су у функ ци ји и на пра гу 
дру гог ве ка по сто ја ња.

– Мо ји пре ци су у овим ка на та ма пре-
во зи ли жи то ко је се вр хло на ло ка ци ји 
са да шњег се о ског хи по дро ма у Смај цу – 
при ча нам Ми лу тин. – На рав но, у њи ма 
су са по ља до пре ма ни и дру ги по љо при-
вред ни про из во ди и сточ на хра на. У сва-
ком слу ча ју, би ла су у ви ше де це ниј ској 
упо тре би.
Ми лу тин је че твр то ко ле но у по ро ди ци 

Па нић ко је ко ри сти и чу ва сто го ди шње 
ка на те. Од пр вог Ми лу ти на на сле дио 
их је ње гов син Дра го мир, по том унук 
Жи во мир, па пра у нук Ми лу тин с ко јим 
се за вр ша ва му шка ло за ове по ро ди це. 
Ка на те ће, ка ко Ми лу тин пла ни ра, на-
сле ди ти јед но од ње го вих уну чи ћа. Он, 
на и ме, има три ћер ке и све су уда те.
Су де ћи по на чи ну из ра де, укра си ма и 

за пи си ма на њи ма, ове ка на те сва ка ко 
да има ју и му зеј ску вред ност. Мај стор 
Па вле Ко јић је на њи хо вим стра ни ца ма 
оста вио ви дан траг. Цр ве ном бо јом је 

ис пи сао име на ру чи о ца, го ди ну из ра де 
и сво је по дат ке, јед но став но да се зна 
чи јих су оне ру ку де ло.
Ка на те су на пра вље не од ква ли тет не 

ча мо ви не. Сви прет ход ни вла сни ци су 
их, има ју ћи у ви ду ко ли ко тра ју, чу ва ли 
као очи у гла ви. Та ко се по на ша и са да-
шњи соп стве ник Ми лу тин ко ји је пен зи ју 
сте као упра вља ју ћи 35 го ди на трак то-
ром Зе мљо рад нич ке за дру ге „Се ле вац”.

Д. Ја ној лић

Ми лу тин Па нић

Од ко ри сти и по сле сто го ди на 

Ни је ма ло био из не на ђен 
Зо ран Пр ву ло вић, пен зи о нер 
из Ра че, ка да је на ли ва ди, 
по ред по то ка Бо шња ка, где 
ду го на па са ко зе, угле дао 
„из гу бље ну лоп ту”. Бар та ко 
је из да љи не по ми слио, а он-
да је уста но вио да је то пе-
чур ка ка кву ов де, а и уоп ште, 
ни је ви део.
Иако је ли ва да по крај по то-

ка, пе чур ка је би ла на су вом, 
по ред гра ђе вин ског шу та ко ји 
је не ко баш ту ускла ди штио.
Ме ре ње је по ка за ло да је 

пе чур ка те шка чак 1,7 ки ло-
гра ма, али је Зо ран про пу-
стио да на пра ви оби лан по-
ро дич ни ру чак јер ни је знао 

о ко јој је вр сти реч и да ли је 
је сти ва.
Да је га стро ном ски ужи так 

про пао, по твр ди ли су нам у 
кра гу је вач ком Гљи вар ском 
дру штву „Шу ма ди ја”. На и-
ме, пе чур ка ко ју је про на шао 
овај Ра ча нин је ве ли ка пу ха ра 
(Lan ger ma nia gi gan tea), мо же 
да бу де те шка и ви ше од 10 
ки ло гра ма, обич но се ја вља 
на пла нин ским про план ци ма 
та ко да су је шу ма диј ски тра-
га чи бра ли нај ви ше на Ко па о-
ни ку, а не ки гљи ва ри су је на-
ла зи ли и у око ли ни Ба то чи не. 
Ипак, у овом де лу Шу ма ди је 
ова пе чур ка је го то во не по-
зна та.  П. П.

НЕО ЧЕ КИ ВА НИ ПРО НА ЛА ЗАК РА ЧАН СКОГ ПЕН ЗИ О НЕ РА 

Пе чур ка велика као фуд бал

 Зо ран ни је ри зи ко вао 
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Рет ки куп ци ових
ка па углав ном су
ста ри ји се ља ни
или мла ди ко ји их
 ша љу ро ђа ци ма
у ино стран ство 

Ми лун Ми тро вић (74), 
пен зи о нер, кро јач на-
род ног оде ла из Ко-

сто је ви ћа код Ба ји не Ба ште, 
не ка да је го ди шње про да вао 
и по 2.000 шај ка ча, а ру ко-
тво ри не, иза шле ис под ње го-
ве „син ге ри це”, на ла зи ле су 
куп це у Љу бо ви ји, По же ги, 
Ужи цу, Ко сје ри ћу, Чач ку, Кру-
шев цу, Кра ље ву, Ви ше гра ду, 
Ари љу, Ча је ти ни, Ба ји ној Ба-
шти, Круп њу, Ло зни ци, Шап-
цу... Иако су ове ка пе одав но 
иза шле из мо де, Ми лун их, је-
ди ни у Под ри њу па и ши ре, и 
да ље ши је и за њих има још 
по не ког куп ца. Сва ко днев но у 

сво јој кро јач кој рад њи по не-
што са ши је, а кад су па зар ни 
да ни или ва ша ри у обли жњим 
гра до ви ма, он оде да про да је 
ка пе шај ка че ра зно вр сних ве-
ли чи на и бо ја.
На ва ша ру, одр жа ном на 

Ми тров дан у Љу бо ви ји, Ми-
лун нам је при чао о свом 
за на ту ко ји мно го во ли и од 
ко јег се оку ћио. Ши је, ка же, 
и на род на оде ла за ко ја не ма 
пу но му ште ри ја, с вре ме на на 
вре ме до ђу код ње га ста ри ји 
се ља ци, до ма ћи ни ко ји жи ве 
у бр до ви тим се ли ма, и на ру-
че да им са ши је гуњ укра шен 
гај та ни ма и чо хом, ре ђе и 
рај тхо зне пан та ло не, шај ка чу 
или шу ба ру од јаг ње ће ко же.

– За нат сам из у чио код мај-
сто ра Ми лен ка Си ме у но ви ћа у 
Ро га чи ци, а сво ју рад њу сам 
отво рио 1956. Пр вих го ди на 
нај ви ше је би ло по руџ би на за 
пан та ло не рај тхо зне, по том су 
их по ти сну ле ски хо зне, пан та-
ло не ко је не ма ју ба ло не... По-
сла је би ло пу но па сам јед но 
вре ме имао че ти ри уче ни ка 

и два рад ни ка кро ја ча. Ши ли 
смо оде ла од шај ка, сук на и 
чо хе, ка сни је су у мо ди би ли 
кач ке ти... – при ча Ми лун.
Са да ка па шај ка ча про да 

око 60 го ди шње за по 200-
250 ди на ра. Ку пу ју их ма хом 
ста ри ји љу ди и ту ри сти као 
су ве нир. 

– Ево, на ве ли ком ми тров-
дан ском ва ша ру у Љу бо ви-
ји, на ко јем је би ло по до ста 
про да ва ца ра зно вр сне ро бе а 
ку па ца ма ло, про дао сам 21 
шај ка чу. Три је ку пио два де-

се то го ди шњи мла дић из се ла 
Ло па тља код Осе чи не, има 
два бра та, ре че, и по кло ни ће 
им по ка пу, че ти ри сам про-
дао куп цу из Ре пу бли ке Срп-
ске да их све по ша ље фа ми-
ли ји у Ка на ду... Ле пе су шај-
ка че и срп ско на род но оде ло 
укра ше но пла вом или цр ве-
ном чо хом и гај та ни ма. На дам 
се да ће се о ско ста нов ни штво 
са чу ва ти срп ску тра ди ци о нал-
ну но шњу од за бо ра ва – ка же 
Ми лун Ми тро вић.

М. Ма ли шић

ИАКО У ПЕН ЗИ ЈИ, КРО ЈАЧ МИ ЛУН МИ ТРО ВИЋ ЈОШ ШИ ЈЕ НА РОД НУ ОДЕ ЋУ 

Шај ка ча
као су ве нир

Ми лун Ми тро вић

У Ужи цу је, у Ве ћу Са ве за са мо стал них син ди ка та за Зла-
ти бор ски округ, отво ре на Кан це ла ри ја за бес плат ну прав ну 
по моћ, а све у ци љу ве ћег за по шља ва ња и спре ча ва ња ба ха-
тог по на ша ња по сло да ва ца. Осно ван је и Тран зи ци о ни цен-
тар, ко ји ће ор га ни зо ва ти три би не, са ве то ва ња, ра ди о ни це 
на ко ји ма ће при зна ти струч ња ци го во ри ти и по ма га ти у ре-
ша ва њу про бле ма. На ја вље но је да ће се уско ро отво ри ти 
кан це ла ри ја „Стоп мо бин гу” за чи та ву за пад ну Ср би ју.
Пре ма ре чи ма Пе тра ши на Дру ло ви ћа, пред сед ни ка Ве ћа 

ССС, ове ак тив но сти део су про јек та „Ја ча ње ин сти ту ци ја за 
со ци јал ни ди ја лог”, ко ји се од но си на тр жи ште ра да и уло-
гу син ди ка та и Со ци јал но-еко ном ског са ве та, по кре ну тог у 
са рад њи са шпан ским Ин сти ту том ИС КОД. Јер, у Ужи цу је 
при ва ти за ци ја при ве де на кра ју, али, на жа лост, ве ли ки број 
рад ни ка је остао без по сла. По чет ком де ве де се тих го ди на 
про шлог ве ка ин ду стри ја је за по шља ва ла 17.000 рад ни ка, а 
са да их је у тој де лат но сти око 5.000.

Ђ. Ми ло ва но вић

У УЖИ ЦУ СИН ДИ КАТ ОТВО РИО КАН ЦЕ ЛА РИ ЈУ ЗА ЖР ТВЕ ТРАН ЗИ ЦИ ЈЕ 

Бес плат на прав на по моћ
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Обез бе ди ли сред ства
за до град њу у ко јој би, 
по ред оста лог, био и СОС 
мар кет за по тре бе 
нај си ро ма шни јих Ко стол ча на 

Ор га ни за ци ја пен зи о не ра у Ко стол-
цу, гра ду на до мак По жа рев ца, ко-
ја по сто ји од 1988, тре нут но бро ји 

око 2.200 чла но ва ко ји се ра до дру же у 
про сто ри ја ма Клу ба у До му пен зи о не ра. 
Ру ко вод ство Ор га ни за ци је, на че лу са 
пред сед ни ком Ду ша ном Де спо то ви ћем, 
ве о ма је ак тив но и у овим те шким вре-
ме ни ма на ро чи то окре ну то чла но ви ма с 
пен зи ја ма из ме ђу се дам и де сет хи ља да 
ди на ра. 

– И прошле го ди не смо за на ше пен-
зи о не ре обез бе ди ли ку по ви ну угља на 
ше сто ме сеч ни кре дит. При ја вље не су 
по тре бе за 10.000 то на угља, а по ред 
пен зи о не ра Ко стол ца упи си ва ли су се и 
пен зи о не ри се о ских на се ља – Остро ва, 
Пет ке, Кле нов ни ка, Ћи ри ков ца, Ре чи це, 
Бра дар ца, Ста рог Ко стол ца, Дрм на, Бу-

бу шин ца и Бра тин ца. И зим ни ца је могла 
да се набави на кре дит. Реч је о ис по-
ру ка ма кром пи ра, па су ља, лу ка, бра шна, 
ше ће ра и уља. Све то обез бе ђу је мо пен-
зи о не ри ма на от пла ту од три до шест 
ме се ци, а уз то, ова ро ба јеф ти ни ја је 
за 30 од сто у од но су на тр жи шне це не. 
Ра ни јих го ди на смо на овај на чин ис по-

ру чи ва ли пен зи о не ри ма и до 200 то на 
зим ни це. На ша бри га усред сре ђе на је и 
на бо ле сне пен зи о не ра, па је за 100 на-
ших чла но ва лане обез бе ђен опо ра вак у 
Вр њач кој Ба њи – ис ти че пред сед ник од 
ко га са зна је мо и да, у не до стат ку слу-
жбе ге рон то до ма ћи ца, код њих по сто ји 
ко ми си ја чи ји чла но ви ре дов но оби ла зе 
бо ле сне, уса мље не и не моћ не пен зи о не-
ре и по ма жу им на ли цу ме ста. 
Згра да у ко јој је сме ште на ко сто лач ка 

Ор га ни за ци ја пен зи о не ра гра ђе на је пре 
са мо че ти ри го ди не, али је већ по ста ла 
пре те сна за све ак тив но сти ко је се у њој 
од ви ја ју. Ово је и основ ни раз лог што се 
иде на ње ну до град њу. Сред ства су обез-
бе ђе на, про је кат по сто ји, у пи та њу је 
про стор од око 320 ква драт них ме та ра 
у окви ру ко га би би ли сме ште ни ма га ци-
ни, ку хи ња, ре сто ран, кан це ла ри је и, што 
је нај ва жни је, СОС мар кет у ко ме би се 
снаб де ва ли сви си ро ма шни Ко стол ча ни, а 
не са мо пен зи о не ри. Че ка се са мо до зво ла 
за град њу ко јој прет хо ди скуп штин ска од-
лу ка о пре но су вла сни штва над пар це лом 
на ко јој ће се ин ве сти ци ја ре а ли зо ва ти. 
У Ор га ни за ци ји пен зи о не ра Ко стол ца се 
на да ју да ће но ва згра да би ти у функ ци ји 
ове го ди не.                         С. Евковски

У КО СТО ЛАЧ КОЈ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ ПЕН ЗИ О НЕ РА

Те сне им про сто ри је до ма

Ис тра жи ва чи Ин сти ту та 
Ме ди цин ског фа кул те та Уни-
вер зи те та у Кра гу јев цу на до-
мак су от кри ва ња но ве ме то-
до ло ги је уз го ја људ ске ко же у 
ла бо ра то риј ским усло ви ма. У 
сло же ној про це ду ри раз мно-
жа ва ња ће ли ја људ ског тки ва 
до да ва њем ен зи ма, кра гу је-
вач ки на уч ни тим је успе шно 
про из вео два основ на сло-
ја, ко ји се у све ту ко ри сте за 
тран сплан та ци ју код опе ко-
ти на, ко жних обо ље ња или 
те жих об ли ка про ши ре них 
ве на. У Ин сти ту ту ка жу да је 
ово је дин ствен екс пе ри мент у 

Ср би ји, док у све ту већ по сто-
је фа бри ке за ре про дук ци ју 
људ ске ко же.
Ова кви про јек ти у бо га ти-

јим зе мља ма по след њих го ди-
на при ме њу ју се у кли нич ком 
ле че њу па ци је на та и ве о ма су 
ску пи. Код нас је ме то до ло ги-
ја про из вод ње људ ске ко же 
у екс пе ри мен тал ној фа зи. 
Ипак, иако ра ди у скром ним 
усло ви ма и са знат но ма ње 
нов ца ко ји са да сти же је ди-
но са Ме ди цин ског фа кул-
те та, кра гу је вач ки ис тра жи-
вач ки тим је ве о ма успе шан. 
Овај ам би ци о зни на уч ни тим 
пред во де про фе сор др Зо ран 
Ми ло са вље вић и др Би ља на 
Љу јић. Ко жно тки во про из ве-
де но у ла бо ра то риј ским усло-
ви ма има ви ше стру ку при ме ну 
у ле че њу па ци је на та. Ре зул-
та ти овог је дин стве ног ис тра-

жи ва ња у Ср би ји, осим уз го ја 
људ ске ко же у ла бо ра то ри ји, 
ко ри сти ће се и за да ље екс-
пе ри мен те као што су ути цај 

ра зних фак то ра на бо ле сти 
ко же, а ко ји се већ оба вља ју 
у кра гу је вач ком Ин сти ту ту.

М. Сан трач

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У КРА ГУ ЈЕ ВЦУ

На пра гу ре во лу ци о нар ног от кри ћа

Научни тим успешно 
произвео два основна 
слоја коже

Душан 
Деспотовић
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РУ МА

Про сла вљен
нај ра до сни ји пра зник
Бо жић ни пра зни ци све ча но су обе ле же ни и у до мо ви ма ста-

нов ни ка на под руч ју Сре ма. И ово га пу та мла ди ћи пре ру ше ни у 
вер те пе и гу бе, ишли су на Бад ње ве че у мно гим срем ским се-
ли ма од ку ће до ку ће, глу ме ћи и ре ци ту ју ћи пе сме о Хри сто вом 
ро ђе њу. Ве се ли мом ци до ма ћи ни ма су че сти та ли Бо жић, на кон 
че га су их они ча шћа ва ли је лом, пи ћем и нов цем, ка ко оби ча ји 
на ла жу. У До брин ци ма, у рум ској оп шти ни, вер те пе и гу бе сни-
ми ли смо на Бад ње ве че у до му по ро ди це Жи ва но вић. 

У Кра љев ци ма, се лу крај Ру ме, ни ово га пу та ни је из о ста ло 
оку пља ње ме шта на око ва тре, ка ко то по тра ди ци ји чи не сед-
мог ја ну а ра уве че. Овог Бо жи ћа ни је би ло сне га, али уз пе сму 
и при чу ни су из о ста ли ку ва на ра ки ја и ви но, ко ји су ве се ле 
Кра љев ча не гре ја ли из ну тра. 
Ја ха ње ко ња пр вог да на Бо жи ћа го то во да је за бо ра вље но у 

ве ли ком бро ју се ла, јер је све ма ње ових жи во ти ња ко ји ма су 
се Срем ци не ка да ди чи ли.

Г. В.

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

На гра де за нај ве се ли је
Ак тив же на ме сног од бо ра пен зи о не ра МЗ „До њи град” из 

Сме де рев ске Па лан ке, са пред сед ни цом Ста ном – Ца ном Ми-
тић, ор га ни зо вао је до чек Но ве го ди не. Ви ше од 120 пен зи о-
не ра из Сме де рев ске Па лан ке, Ве ли ке Пла не и Мла де нов ца, 
уз ор ке стар „Бу це пе ру шке”, са до ста ића, пи ћа, уз пе сме ко је 
раз га љу ју ср ца и под се ћа ју на мла дост, и игру ко ја је тра ја ла 
до зо ре, пу ни оп ти ми зма до че ка ли су 2010. го ди ну.
А, ка да су се ка заљ ке по кло пи ле и озна чи ле до ла зак Но ве 

го ди не, уз по љуп це па ле су и че стит ке за дуг жи вот, до бро 
здра вље, мно го сре ће и ра до сти, а ни су из о ста ле ни на гра де. 

Пен зи о нер ка ма из Мла де нов ца, Илин ки Ка ра но вић при па ла је 
на гра да за нај леп шу фри зу ру, а Љу бин ки – Ма ци Пе тро вић, 
за нај е ле гант ни ју да му. Ми лан Ђу рић из Сме де рев ске Па лан ке 
био је нај е ле гант ни ји го спо дин, док је Ра де Јо ва но вић Ри бар 
до био шам па њац по што је ње гов сто био нај ве се ли ји. На гра ду 
за нај ве се ли ју да му свих про сла ва и за ба ва ко је су пен зи о не ри 
ор га ни зо ва ли у Сме де рев ској Па лан ци у про шлој го ди ни до би-
ла је Гор да на Ми шић из Мла де нов ца.

С. Ко стан ти но вић

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

При јем за де цу
па лих бо ра ца
Сла ви ца Са ве љић, члан Град ског ве ћа Кра гу јев ца за со ци-

јал ну по ли ти ку и дру штве ну бри гу о де ци, уру чи ла је по клон 
че стит ке де ци па лих бо ра ца и рат них вој них ин ва ли да на при-
је му уочи но во го ди шњих и бо жић них пра зни ка. 

– Пра зни ци су при ли ка да јед ни дру ге об ра ду је мо и да ру-
је мо, по себ но ка да је реч о на шим нај мла ђим су гра ђа ни ма. 
Град то чи ни сва ке го ди не да ро ва њем бо жић них па ке ти ћа де-
ци Кра гу јев ца и па ке ти ћа за Све тог Са ву де ци из се о ских сре-
ди на, по клон че стит ки пр во ро ђе ним бе ба ма у но вој го ди ни, 
као и по се том де ци без ро ди тељ ског ста ра ња у Деч јем до му 
„Мла дост”, да би смо им бар ма ло улеп ша ли пра зни ке и на-
док на ди ли оно што им је жи вот пре ра но од у зео – ис та кла је 
Сла ви ца Са ве љић. 
На при је му у згра ди Скуп шти не гра да 157 ма ли ша на до би ло 

је но во го ди шње по клон че стит ке за ко је је град из дво јио око 
600.000 ди на ра.

М. С.
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БЕ О ГРАД

Дру же ња што ви ше
Пу но сре ће, здра вља, до брог рас по ло же ња... – же ље су ко је 

упу ћу је мо нај дра жи ма за пра зни ке, али све ре ђе пу тем ра зно-
бој них, ве се лих но во го ди шњих и бо жић них че стит ки, ко је бр-
зо и си гур но усту па ју ме сто но вом, ефи ка сном СМС че сти та њу. 
Из но стал ги је пре ма тра ди ци ји, ко ја по ти че с по чет ка 15. ве ка 
ка да су се по ја ви ли пр ви па пи ри с нај леп шим же ља ма, у Днев-
ном цен тру и клу бу за ста ри је „Чу ка ри ца” пр вих да на но ве го-
ди не ор га ни зо ва на је из ло жба уни кат них бо жић них че стит ки.

БО СИ ЛЕ ГРАД 

Сусрети и так ми че ња
Удру же ња пен зи о не ра оп шти на Бо си ле град, Бу ја но вац и Сур-

ду ли ца до го во ри ла су се о ме ђу соб ној са рад њи, дру же њу и так-
ми че њу. Пр ви су сре ти и так ми че ња у ша ху одр жа ни су у Сур ду-
ли ци, дру ги у Бу ја нов цу, а тре ћи у де цем бру у Бо си ле гра ду.
Раз го ва ра ло се и о пла но ви ма за ову го ди ну и до го во ре но да 

се 2010. ор га ни зу ју су сре ти пен зи о не ра на Вла син ском је зе ру 
и да се уче ству је на Олим пи ја ди тре ћег до ба.

Вла ди мир М. Стој ме нов

КРУ ШЕ ВАЦ

Но ва ку па ти ла
У објек ти ма Ге рон то ло шког цен тра у Кру шев цу по но во се 

из во де ра до ви: ме ња ју се до тра ја ле ка де, са ни тар ни уре ђа ји, 
во до вод не и ка на ли за ци о не це ви. 
Пре то га су ста ри др ве ни про зо ри и вра та за ме ње ни но вим, 

пла сти фи ци ра ним, са ве не ци ја не ри ма, про ме њен је ку хињ ски 
кров, по ста вљен си стем за ра но от кри ва ње и ја вља ње о по жа-
ру, осве тље ни из ла зи за ева ку а ци ју. 
Пре ма ре чи ма Ве сне Лу кић, ди рек то ра Ге рон то ло шког цен-

тра Кру ше вац, жи вот ни стан дард и здрав стве на за шти та ко ри-
сни ка ов де су на пр вом ме сту, што под ра зу ме ва бри гу о ком-
фо ру и функ ци о нал но сти објек та и че сто при су ство мај сто ра 
у њи ма.

М. Ми лић

ПИ РОТ

За до бро бит
тре ћег до ба
Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра у Пи ро ту од ра жа ла је 

кра јем де цем бра ре дов ну го ди шњу скуп шти ну у Клу бу пен зи-
о не ра. При су ство ва ло је око 40 пред став ни ка град ских и се о-
ских ме сних ор га ни за ци ја.
У из ве шта ју о јед но го ди шњем ра ду ко ји је под нео Ве ли мир 

Пеј чић, пред сед ник Оп штин ског од бо ра, на гла ше но је да је 
у 2009. го ди ни до ста учи ње но на снаб де ва њу члан ства пре-
храм бе ним про из во ди ма, као и сред стви ма за лич ну хи ги је ну, 
по ни жим це на ма и на ви ше ра та. На ба вље но је и ви ше од 
1.800 ку би ка огрев ног др ве та, та ко ђе јеф ти ни је не го на тр жи-
шту и на от пла ту.
Оп штин ски од бор је ор га ни зо вао и на бав ку па ке та за из не-

мо гле и бо ле сне чла но ве у гра ду, као и у нај у да ље ни јим се ли-
ма под но Ста ре пла ни не.

На ли цу ме ста, од па пи ра, кон ца, ко же, сви ле, чла ни це ко-
ми си ја за кре а тив ни руч ни рад ге рон то ло шких клу бо ва „Мла-
де но вац”, „Драп шин”, „Па ли лу ла”, „Ра ко ви ца”, „Сав ски ве нац 
2”, „Вој во да Сте па”, „Обре но вац” и „Чу ка ри ца” ства ра ле су пра-
знич не че стит ке на ме ње не нај ста ри јим ко ри сни ци ма чу ка рич-

ког клу ба. Жи ри је дао суд: нај ма што ви ти је че стит ке на ста ле 
су у клу бо ви ма „Мла де но вац”, „Драп шин” и „Сав ски ве нац 2”. 
При год не по кло не свим уче сни ци ма пре да ла је Ра да Ву кај ло-
вић, пред сед ни ца Ко ми си је за рад ну те ра пи ју ор га ни за то ра. 
Сви за јед но су по же ле ли „дру же ња пу но у го ди ни но вој, на 
ра дост и ве се ље”.

В. Ви те зо вић

Оства ре на је из ван ред на са рад ња пи рот ске Оп штин ске ор-
га ни за ци је пен зи о не ра са над ле жни ма из СО Пи рот, Фи ли ја ле 
ПИО Пи рот и „Ду нав оси гу ра ња” у Пи ро ту. Од лич на са рад ња 
ус по ста вље на је са оп штин ским ор га ни за ци ја ма Ди ми тров гра-
да, Ба бу шни це и са пен зи о не ри ма из Го де ча у су сед ној Бу гар-
ској. Ор га ни зо ва но је и ви ше јед но днев них из ле та.

С. Па на ки јев ски
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Но во го ди шњи скуп
Пред сед ник Оп штин ске ор га ни за ци је ша бач ких пен зи о не ра 

Ми ло рад Те о до сић по во дом но во го ди шњих и бо жић них пра-
зни ка упри ли чио је су срет са чла но ви ма Из вр шног од бо ра ове 
ор га ни за ци је. Ка ко је ре као, иако 2010. го ди на не ће до не ти 
по ве ћа ње пен зи ја, ни би ло ка кав дру ги ма те ри јал ни бо љи так, 
увек има раз ло га да се сла ви и да јед ни дру ги ма по же ли мо 
до бро здра вље.
Ово је би ла и при ли ка да се по де ле но во го ди шњи по кло ни, 

да се вре ме про ве де у при јат ном раз го во ру, али и у до го во ри-
ма о пла но ви ма за ову го ди ну.  Б. Р.

Сла ви ло се рад но
и па рад но
По во дом но во го ди шњих и бо жић них пра зни ка у ша бач кој 

ор га ни за ци ји ин ва ли да ра да упри ли че на је све ча ност. Али, 
иако је по вод за са ста ја ње био пра знич ни, Ми ра Сав ко вић, 
пред сед ни ца Оп штин ске ор га ни за ци је ин ва ли да ра да, под се-
ти ла је да ће 2010. го ди на би ти на пор на јер сле де из бо ри, али 
и бит ка да се у но вом за ко ну о пен зиј ском и ин ва лид ском оси-
гу ра њу за шти те ин ва ли да ра да, и да се ви ше па жње по све ти 
оним ин ва ли ди ма ко ји су у рад ном од но су, а нај че шће су на 
ме ти от ка за. Од по сло ва ко ји сле де сва ка ко је ја ко ва жна и 
пре ре ги стра ци ја ор га ни за ци је.
Дру ги део овог ску па био је при ли ка да се уру че но во го ди-

шњи по кло ни и да се ма ло про ве се ли уз за до вољ ство што је 
2009. го ди на, иако бре ме ни та еко ном ском кри зом, про те кла 
ре ла тив но до бро и успе шно.  Б. Р.

АЛЕК СИ НАЦ

Па ке ти за
нај у гро же ни је
Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра у Алек син цу обез бе ди-

ла је 170 по клон па ке та за нај у гро же ни је чла но ве – бо ле сне и 
не по крет не. Па ке ти су им уру че ни у њи хо вим до мо ви ма уочи 
но во го ди шњих и бо жић них пра зни ка.
Ка ко ис ти че пред сед ник Оп штин ске ор га ни за ци је Ми ро слав 

Здрав ко вић, ова ак ци ја се не пре кид но ре а ли зу је од 1998. го-
ди не. Ове го ди не по клон па ке ти са др же по ки ло грам ше ће ра и 
пи рин ча, ли тар је сти вог уља, сто гра ма ка фе, по ла ки ло гра ма 
ма ка ро на и па ко ва ње ча ја.
За ку по ви ну по клон па ке та из дво је но је 60.000 ди на ра.

С. Илић

ДЕ БРЦ

Уз пра се до зоре
Ор га ни за ци ја пен зи о не ра у Де бр цу ор га ни зо ва ла је до чек 

Но ве го ди не у ле по уре ђе ном клу бу у цен тру ове ва ро ши це. 
Ин те ре со ва ње за ве се ло дру же ње до „пр вих пе тло ва” би ло је 
ве ли ко, јер су нај ста ри ји жи те љи Де бр ца и око ли не же ле ли да 
у Но ву го ди ну уђу ве се ли, уз пра се ти ну „са па ња”, том бо лу и 
му зи ку из „до брих ста рих вре ме на”.
Ру ко вод ство ов да шње ор га ни за ци је пен зи о не ра ор га ни зо ва-

ће, по оби ча ју, и до чек Срп ске но ве го ди не, уз бо га то иће и 
пи ће. Пен зи о не ри су, ина че, је ди ни у овом кра ју ор га ни за то ри 
ова квих и слич них свет ко ви на. З. Ђу рић

ПО ЖА РЕ ВАЦ

Об ра до ва ли нај ста ри је
Као и ра ни јих го ди на, и у пред ве чер је 2010. је дан број ак ти-

ви ста из Ор га ни за ци ји пен зи о не ра По жа рев ца об и шао је бо-
ле сне и уса мље не чла но ве, ка ко оне ко ји жи ве у гра ду, та ко 
и жи те ље се о ских на се ља. Пре ма ре чи ма Мо ми ра Пе ја но ви ћа, 
пред сед ни ка пен зи о не ра, уру че но је око 200 по клон па ке та са 
основ ним на мир ни ца ма. Са овом ле пом ак ци јом, не са мо уочи 
Но ве го ди не већ и оста лим при го да ма, на ста ви ће се. На бав ку 
пра знич них па ке та фи нан си ра ла је ор га ни за ци ја из сред ста ва 
чла на ри не, за раз ли ку од до че ка Но ве, 2010. го ди не у ре сто-
ра ну на Хи по дро му, где се оку пи ло око 150 пен зи о не ра – сва ко 
од њих је из дво јио по 950 ди на ра и уз жи ву му зи ку и бо га ту 
тр пе зу ле по су се дру жи ли, у ве се љу ис пра ти ли ста ру, а до че-
ка ли но ву го ди ну.  С. Е.
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писма

ПИШИТЕ НАМ
Дра ги чи та о ци,
Ово је про стор на ме њен 

Ва шим пи сми ма. Пи ши те 
нам шта Вам се у на шем и 
Ва шем ли сту до па да, а шта 
би мо гло да бу де бо ље, шта 
би сте во ле ли да про чи та те 
или да са оп шти те дру гим 
чи та о ци ма.
Адреса је Булевар 

уметности 10, 11070 Бео г рад, 
или електронском пош том, 
на glasosiguranika@pio.rs

Инспекторат за рад (3)

Зла ти бор ски округ
Ужи це, Ди ми три ја Ту цо ви ћа 
52, I и II спрат
Тел.: 031/513-949
uzi ce.ir@ mi nrzs.sr.gov.rs

Мо ра вич ки округ
Ча чак, Жу па на Стра ци ми ра 2, 
I спрат
Тел.: 031/510-193, 513-949
cacak .i r@min rz s.sr.gov.rs

Рашки округ
Краљево, Трг Јована Сарића 
3, III спрат
Тел.: 036/331-422
kralje vo. ir@minrzs.sr.gov.rs

Ра син ски округ
Кру ше вац, Бал кан ска 63,
II спрат
Тел.: 037/440-478
kr ag uj evac. ir@minrzs.sr.gov.rs

Нишавски округ
Ниш, Страхињића бана бб,
II спрат
Тел.: 018/523-256
nis.i r@min rz s.sr.gov.r s

То плич ки округ
Про ку пље, Ца ра Ла за ра 49,
при зе мље
Тел.: 027/324-316
pro kuplje.i r@ minrzs.sr.gov.rs

Пиротски округ
Пирот, Српских владара 83,
I спрат
Тел.: 010/313-463
 pirot.i r@min rz s.sr.gov.rs

Ја бла нич ки округ
Ле ско вац, Па на Ђу ки ћа 9-11,
при зе мље
Тел.: 016/214-181
l eskova c.ir@minrzs.sr.gov.yu

Пчињски округ
Врање, Пети конгрес 1,
I спрат
Тел.: 017/413-845
vranje.ir@minrzs.sr.gov.rs

Косовска Митровица
Улица ослобођења – зграда 
ватрогасног дома
Тел.: 028/422-845

Из гу бље ни при ја тељ
Мо лим вас да ми по мог не те да про на ђем адре су мог при ја те-

ља и ду го го ди шњег са рад ни ка Ду ша на Ко сти ћа ко ји је оти шао 
у пен зи ју као и ја. Са да је, ко ли ко знам, у не ком до му за ста ре. 
Пре две го ди не ме је за мо лио да му ку пим не ки лек, ме ђу тим, у 
ме ђу вре ме ну је оти шао у дом, али не знам у ко ји. 
По што при ма пен зи ју ко ју му ви ша ље те из Фон да ПИО, си-

гур но код вас по сто ји ње го ва адре са па вас мо лим да ми по мог-
не те да про на ђем при ја те ља. Же лео бих да му по мог нем јер смо 
би ли ве ли ки дру го ви. Слао сам му пи сма, али су ми се вра ћа ла 
са озна ком „не по знат”.

Уна пред за хва лан, ср дач но вас по здра вља
Ра до ван Ра шо вић

ОД ГО ВОР: По што ва ни го спо ди не Ра шо ви ћу, по што са мо на 
осно ву име на и пре зи ме на ко је сте нам по сла ли не мо же мо да 
утвр ди мо о ко ме је реч, мо ли мо Вас да нам до ста ви те не ке де-
таљ ни је ин фор ма ци је о свом при ја те љу, ње гов ма тич ни број, 
на при мер. Мо же те нам по сла ти и свој број те ле фо на да би смо 
Вас кон так ти ра ли и уста но ви ли о ко ме се ра ди и мо же мо ли да 
Вам по мог не мо.

Некад и сад
Бри га за не за по сле не

У сви ма кул тур ним др жа ва ма ста ра ње о не за по сле ни ма јав на је 
без бед ност Др жа ве и Оп шти не. Др жа ве и Оп шти не у сво је бу џе те 
уно се на ро чи те и до вољ не су ме из ко јих по ма жу не за по сле не.
Још у је ку лет ње се зо не ми смо има ли у на шем ма лом гра ду при-

ли чан број не за по сле них рад ни ка. Гра ђе ви нар ство је ишло вр ло 
сла бо. У дру гим при вред ним гра на ма, где је ра да би ло, над ни це и 
пла те су би ле та ко ни ске, да се са њи ма ни је мо гло да све де крај 
с кра јем ни у пу ног упо сле ња. Да ле ко од то га да би се од ре дов-
них над ни ца мо гло ма шта мет ну ти на стра ну за обез бе ђе ње пре ко 
зи ме.
На ше Јав не Бер зе ра да па и рад нич ке син ди кал не ор га ни за ци је 

би ле су у сред лет ње се зо не при ну ђе не да из да ју не у по сле нич ке 
пот по ре. Јав не Бер зе ра да и рад нич ке ор га ни за ци је зе бу пред зи-

мом јер не зна ју ода кле да на бе ру до вољ но сред ста ва, ра ди обез бе ђе ња оних ко ји ма је 
по моћ нео п ход на. 

(Кра љев ски гла сник, 28. 12. 1933, го ди на I, бр. 16, стр. 2)

Србија и свет ска кри за
На кра ју 2009. го ди не у Ср би ји је би ло ре ги стро ва но 

730.372 не за по сле них. Тај број ра сте, а шан се да се 
про на ђе по сао све су ма ње. Те шко је на ћи и се зон ско 
за по сле ње. Ак ту ел ни су не ки по моћ ни по сло ви: про-
мо ци је, ко но ба ри са ње, уто вар и ис то вар ро бе…
Нај ви ше мо гућ но сти да и у ово те шко вре ме до ђу до 

за по сле ња има ју ин фор ма ти ча ри, про гра ме ри, елек-
тро тех ни ча ри и фар ма це у ти, али и про фе со ри ен гле-
ског, не мач ког и ма те ма ти ке су све тра же ни ји. По сла 
се на ђе и за гра ђе вин ске рад ни ке, пе ка ре, ме са ре, ко но ба ре и фри зе ре.
За кон о за по шља ва њу и оси гу ра њу за слу чај не за по сле но сти да нас пру жа ка кву-та кву 

за шти ту и по моћ осо ба ма ко је су оста ле без по сла. Њи ме је пред ви ђе на нов ча на на кна да, 
здрав стве но, пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње и дру га пра ва у скла ду са за ко ном.
На кна де за ви се од ви си не при ма ња ко ја су за по сле ни има ли пре гу бит ка по сла, али че-

сто ка сне и не ко ли ко ме се ци. 
С. С. – Ј. О.
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ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

?Од го вор: Са да је вр ло 
не за хвал но од го ва ра ти 
на Ва ше пи та ње, јер се 

ра ди о бу ду ћој чи ње ни ци на 
ко ју ће се при ме њи ва ти про-
пи си ко ји бу ду ва жи ли у тре-
нут ку ка да Ви бу де те под но-
си ли зах тев за оства ри ва ње 
пра ва на по ро дич ну пен зи ју. 
По ва же ћем За ко ну о ПИО, Ви 
би сте и са да, док се Ва ша де-
ца шко лу ју, има ли пра во на 
ко ри шће ње пен зи је уз де цу, 
под усло вом да ни сте за по сле-
ни, од но сно ли це у оси гу ра њу. 
За са мо стал но ко ри шће ње по-
ро дич не пен зи је за удо ву ове 
го ди не по треб но је 49 го ди на 

и шест ме се ци жи во та, а 2011. 
би ће по треб но 50 го ди на жи-
во та. По сле 2011. го ди не нај-
ве ро ват ни је ће до ћи до про-
ме на усло ва за оства ри ва ње 
пра ва на по ро дич ну пен зи ју. 
О тим из ме на ма За ко на са зна-
ће мо нај ве ро ват ни је у пр вој 
по ло ви ни ове го ди не, па ће 
тек та да мо ћи да се пре ра чу-
на ка да би сте мо гли да оства-
ри те сво је пра во. За са да је 
нај ва жни је да де ца што ду же 
бу ду ко ри сни ци пра ва на по-
ро дич ну пен зи ју јер то јед ног 
да на мо же би ти од пре суд ног 
зна ча ја и за Ва ше пра во на 
по ро дич ну пен зи ју.

Са мо стал на пен зи ја удо ве
Ми ли ца С. – Мај дан пек: У тре нут ку смр ти су пру га 

има ла сам 39 го ди на. Имам дво је де це, јед но у основ-
ној шко ли, дру го на фа кул те ту, ко је при ма ју пен зи ју. 
Са да имам 46 го ди на. Са ко ли ко го ди на жи во та мо гу да 
оства рим пра во на по ро дич ну пен зи ју, по сле шко ло ва-
ња де це?

На пла та тро шко ва са хра не

?Здрав ко Ска ра му ца, Но ви Сад: Мој по кој ни отац је 
био пен зи о нер Фи ли ја ле ПИО Но ви Сад од 1968. 
го ди не. Умро је у Пу ли, где је жи вео од 1981. го ди-

не. У Фи ли ја ли Но ви Сад су ми ре кли да мај ка не мо же 
до би ти но вац за по греб не тро шко ве јер је отац жи вео 
у дру гој др жа ви. Ја сам ипак на пи сао зах тев и пре дао. 
По сле го ди ну да на тра жи ли су да им се до ста ве ори-
ги нал ни ра чу ни, што је и учи ње но. Мо лио бих да ми 
ка же те број „Слу жбе ног гла сни ка” где је об ја вље на 
од лу ка о за бра ни ис пла те по греб них тро шко ва или је 
по бро ја но ко јим ка те го ри ја ма пен зи о не ра при па да то 
пра во, а ко ји ма не.

Од го вор: За кон о по твр-
ђи ва њу спо ра зу ма о со ци јал-
ном оси гу ра њу из ме ђу СРЈ и 
Хр ват ске об ја вљен је у бро ју 
1 „Ме ђу на род них уго во ра” од 
11. 5. 2001. го ди не, а сту пио 
је на сна гу 1. 5. 2003. го ди не. 
Кон крет но се ра ди о при ме-
ни чла на 5, став 3 на ве де ног 
за ко на по ко ме не ма огра ни-
че ња да се на пла те тро шко ви 

са хра не у слу ча ју ка да је умр-
ло ли це – ко ри сник пен зи је 
при мао пен зи ју из јед не др-
жа ве, а имао пре би ва ли ште у 
дру гој др жа ви уго вор ни ци.
Пра во на на пла ту тро шко ва 

са хра не има ли це ко је је пла ти-
ло ове тро шко ве, што се ви ди 
из ра чу на ко је сте до ста ви ли 
Фи ли ја ли ПИО. Ово је у скла ду 
са чла ном 41 За ко на о ПИО.

Уплата по љо при вред ног стажа

Од го вор: Уко ли ко сте вла-
сник зе мље и ис пу ња ва те 
усло ве за оства ри ва ње по љо-
при вред ног ста жа, мо же те се-
би упла том до при но са по том 
осно ву обез бе ди ти до во љан 
стаж за од ла зак у ста ро сну 
пен зи ју са 40 го ди на ста жа 
оси гу ра ња. Осно ви ца за упла-
ту до при но са за оси гу ра ни ке 
по љо при вред ни ке је за 2009. 
го ди ну би ла 17.348 ди на ра, а 
до при нос за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње је 22 од сто 
те осно ви це и из но си 3.816,56 
ди на ра ме сеч но. Уско ро оче-
ку је мо и осно ви цу за 2010. го-
ди ну. До при нос се увек упла-
ћу је на осно ви цу ко ја ва жи у 
мо мен ту упла те, док се у М-4 
уно се по да ци о осно ви ца ма 
ко је су ва жи ле у го ди на ма за 
ко је се упла ћу је до при нос. 

Од го вор на пи та ње ко ли ка 
би Вам би ла пен зи ја са овом 
упла том, нај ви ше за ви си од 
за ра да ко је сте оства ри ли док 
сте би ли у рад ном од но су. 
Упла та по љо при вред ног ста-
жа сва ка ко не ће нај по вољ ни-
је ути ца ти на ви си ну пен зи је, 
али Вам омо гу ћа ва од ла зак 
у ста ро сну пен зи ју. То не би 
би ла по љо при вред на пен зи ја, 
осим за слу чај да Ва ша пен-
зи ја ни је ви ша од ми ни мал не 
пен зи је ко ја за по љо при вред-
ни ке из но си 8.384,51 ди нар, 
док је за оста ле ко ри сни ке 
пен зи ја 11.088,23 ди на ра. 
За ре гу ли са ње свих сво јих 

пра ва мо ра те се обра ти ти фи-
ли ја ли ПИО над ле жној пре ма 
пре би ва ли шту, од но сно та мо 
где има те по љо при вред но зе-
мљи ште.

?Бра ни слав Илић, Не го тин: Имам 62,5 го ди не и 35 
го ди на и два ме се ца рад ног ста жа. Вла сник сам 
зе мљи шта и за ни ма ме на ко ји на чин бих мо гао 

да от ку пим овај стаж од че ти ри го ди не и 10 ме се ци да 
бих мо гао да одем у пен зи ју са 40 го ди на рад ног ста жа. 
Мо лим вас да ми об ра чу на те нај ни жу упла ту, ако мо же 
пре ко по љо при вре де; ко ли ко би то из но си ло и да ли 
бих оти шао у по љо при вред ну пен зи ју ако бих упла тио 
до при но се пре ко по љо при вре де?

На кна да за те ле сно оште ће ње

Од го вор: Још од 1. 1. 1997. 
го ди не За кон о ПИО про пи су је 
да пра во на на кна ду за те ле сно 
оште ће ње мо гу оства ри ти са мо 
они код ко јих се утвр ди да је 
узрок на стан ка те ле сног оште-
ће ња не сре ћа на по слу или 
про фе си о нал но обо ље ње. Код 
вас је еви дент но узрок на стан-
ка те ле сног оште ће ња бо лест, 
што зна чи да не ма те пра во на 
ову на кна ду, већ се са мо утвр-
ђу је сте пен те ле сног оште ће-
ња, што је код Вас и учи ње но. 
У овом слу ча ју је пот пу но све-

јед но да ли је пра вил но утвр-
ђен сте пен те ле сног оште ће ња 
јер пра во на на кна ду не ма те. 
Сте пен те ле сног оште ће ња мо-
же би ти зна ча јан код оства ри-
ва ња не ких дру гих пра ва као 
што су ца рин ске олак ши це при 
уво зу мо тор ног во зи ла, или за 
до би ја ње бо до ва при ре ша ва-
њу стам бе них пи та ња, итд. 
Ако сма тра те да је ко ми си ја 

про пу сти ла да це ни све чи ње-
ни це при ли ком утвр ђи ва ња 
сте пе на те ле сног оште ће ња, 
об но ви те зах тев.

?Ве ри ца Боц, Ме лен ци: Ро ђе на сам 1969. го ди не. 
Ин ва лид ски сам пен зи о нер од 1. 12. 1999. го ди не 
са на вр ше них два на ест го ди на ста жа. Пре ме сец 

да на би ла сам на ко ми си ји да ми се од ре ди ка те го ри ја 
и сте пен ин ва лид но сти. Ко ми си ја је од ре ди ла че твр ти 
сте пен, тј. 70 од сто ин ва лид но сти, и то са мо на осно ву 
пр ве опе ра ци ја, а ја сам их има ла две. При мам пен зи ју 
од 11.000 ди на ра без пра ва на на док на ду за те ле сно 
оште ће ње. Да ли имам пра ва на на док на ду за телесно 

оштећење и да ли је ко ми си ја би ла у пра ву што се ти че 
сте пе на ин ва лид но сти?
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шареница шареница

АУТОР:
ЈОВИЧИЋ

ПОЧЕТАК 
ДАНА, ОСВИТ

ВРСТА ИГРЕ
ОТОПИНА, 
РАСТОПИНА

БРИНУТИ СЕ
СТАРИ
ГЛАСНИК
НА КОЊУ

СХВАТИТИ
СИТАН 

ЕНГЛЕСКИ 
НОВАЦ

ПРИЛАЗ

РАЗВОД 
БРАКА (МН.)

ХЕМИЈСКИ 
ЕЛЕМЕНТ

ОСТРВЉЕ
У ЕГЕЈСКОМ 

МОРУ

АВАНС, 
ПРЕДУЈАМ 

(МН.)

ОЗНАКА 
ЗА РЕОМИР

СИМБОЛ 
КИСЕОНИКА

ИНДУСТРИЈА 
ТЕПИХА
ГВОЖЂЕ
У БЕТОНУ

ТРЕМОЛО 
(СКР.)

ЛЕПО, ГИЗДАВО

ИТАЛИЈАН. 
ПЕВАЧИЦА, 

ИВА

АКРОБАТИ 
У ЦИРКУСУ

КОШТУЊАВО 
ВОЋЕ (МН.)

ПРВО СЛОВО

ВАЗДУХ (ГРЧ.)

РАТНА 
МОРНАРИЦА 

(СКР.)

СЛОЈ ВАЗДУХА

ВУЛКАНСКА 
СТЕНА

ГРАД НА 
СЕВЕРУ 
ТУРСКЕ

РУСКА
НЕГАЦИЈА
ОПУШАК 
ЦИГАРЕТЕ

МОРАЛИСТА 
(МН.)

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

УПИСИВАЊЕ

ЧВРСТО, 
ОТПОРНО

ОЗНАКА
СЕВЕРА
ТРЕНЕР, 
РАДОМИР

НАУЧНА 
РАСПРАВА

ЗАВАРЕНО 
МЕСТО НА 
МЕТАЛУ

ЛИЧНА 
ЗАМЕНИЦА
МАСТ, 

МАСНОЋА

ОЗНАКА
ЗА РАЗРЕД

ИМЕНИЦА 
(СКР.)
СИМБОЛ 
ЕРБИЈУМА

ОЗНАКА ЗА 
ТОНУ
ОЗНАКА 
ЕРСТЕДА

СИМБОЛ 
ТИТАНА

ГРАД У
МИЧИГЕНУ 

САД

ОРЕГОН 
(СКР.)

РЕЗАТИ

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: Спартак, реторта, еликсир, Ћело, 
ка, н, Аврам, ај, но, а, насилан, оток, вк, вар, ага, актива, Ирена, 
горанин, отац, ст, Дањ, ат, иреалан, на, Сена, Акита, р.

СКАНДИНАВКА
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Ја стук ме ра са ве сти
Чи ста са вест мо же да спа ва и на пр ља вом ја сту ку, а 

пр ља ва са вест не ма сна ни на чи стом.
Ако не ком отво ри те ра ну, улу до је да се пре тва-

ра те у за вој.
Ако је ва ша реч увек по след ња, он да сте ви уса мљен 

чо век.
Ми ли јан Де спо то вић

Лек 
По ску пље њем ле ко ва ле чи се фар ма це ут ска ин ду стри ја. 
Кад не бих мо рао да жи вим, мо гао бих да им по-

ве ру јем да је ово де мо кра ти ја.
Глад ку ца на мо ја вра та. Не знам за што ку ца кад и она 

одав но ов де ста ну је. 
Ми лен Ми ли во је вић
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РЕ КЛИ СУ...

О ГРЕ ШКА МА
Уз ве ли ког чо ве ка че сто 

иду и ве ли ке гре шке.
То мас Ман

Мно ги гре ше из стра ха 
да не по гре ше.

Ефра им Ле синг

Увек је пра во вре ме да 
се ис пра ви гре шка и ура ди 
оно што је ис прав но.

Мар тин Лу тер Кинг, 
мла ђи 

Чо век ко ји не пра ви гре-
шке обич но не ра ди ни шта.

Ха у ард Фи липс

Има јед на гре шка код 
же не: че сто за бо ра вља ко-
ли ко вре ди.

Оскар Вајлд

Гре ши ти је људ ски, а ба-
ци ти кри ви цу на дру го га 
још људ ски је.

П. Џе рал ди

(Х)умор не ми сли

Не ки си ро ма си су у лу-
дој но ћи по тро ши ли све 
што има ју. Да бар јед ном 
у го ди ни бу ду имућ ни гра-
ђа ни!

Да ку пус и лук ни су јеф-
ти ни ји од јаг ње ти не и пра-
се ти не, ко би се се тио Це 
ви та ми на?!

Ове го ди не жи то је знат-
но јеф ти ни је не го ла не. 
Сва ког да на је шће мо и 
хлеб и ко ла че!

Да су нам са уки да њем 
ви за уки ну те и ве зе и про-
тек ци је, био би то зе мљо-
трес од сто сте пе ни!

Наш на пре дак се не ви ди 
го лим оком. Нео п ход ни су 
мно го фи ни ји ин стру мен-
ти.
Ви то мир Те о фи ло вић

До ско ци
Ста ри си стем још ни је де мон ти ран. Имао је пре ви ше жи ца.

Ни је ни ђа во лу ла ко. Ве ли ка је по ну да ду ша.

Код нас је бри га о по ро ди ци на пр вом ме сту. На дру гом је бе-
ла ку га.

Те шко је пи са ти срп ску дра му. Има мно го за пле та.

Не окре ћи се, си не. Та та се ба ви ви со ким др жав нич ким по сло-
ви ма.

Ра де Ђер го вић


